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รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่ 2/2564 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา  13.30  น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 

ผู้มาประชุม 
1. นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี   
2. นางอภิญญา  เรณูนวล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
4. นางสาวมัทนา  นานยะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
5. นายสายันห์  จันทร์ช่วย  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี 
6. นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์  ประมงอ าเภอศรีราชา 
7. นางสาวทิพวัลย์  จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
8. นายสรชัย  เพ็ชรจ ารัส    ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 
9. นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม  ประมงอ าเภอบางละมุง 
10. นางมยุรี  ณ พัทลุง  ประมงอ าเภอพานทอง 
11. นายอนุสรณ์  ไชยตะมาศ  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
12. นายปริญญ์  วิรุณราช  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
13. นายสราวุฒิ  พุดค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14. นางสาวจุฑาศิณี  จินรักษ์  นักวิชาการประมง 

ผู้ไม่มาประชุม  
 - 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและ

ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คร้ังนี้เป็นการประชุมส านักงานประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 คร้ังที่ 2 ต่อเนื่องจากคร้ังที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จากที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบคร้ังที่
ผ่านมาว่าจะมีการจัดการประชุมส านักงานเป็นประจ าในทุกเดือน เพ่ือรายงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.1 สถานการณ์โควิด – 19 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า จากการประชุมส่วนราชการจังหวัดชลบุรี มีค าสั่งให้เฝ้าระวัง   

ป้องกันปัญหาโควิด – 19 ทั้ งตัวเองและในการรวมกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข          
อย่างเคร่งคัด ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการในส านักงานทั้งที่ส านักงานประมงจังหวัด และส านักงานประมงอ าเภอ  
การจัดพ้ืนที่ในการให้บริการควรมีการเว้นระยะห่าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/ 1.2 สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงเข้าฤดูหนาว... 
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1.2 สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงเข้าฤดูหนาว 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ประมงอ าเภอในแต่ละอ าเภอแจ้งเตือนเกษตรกรในพ้ืนที่          

ที่ มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว์น้ า  เกี่ ย วกั บ หลั กก ารในการดู แลสั ต ว์ น้ า ในช่ ว งฤดู ก ารเป ลี่ ย นแปล งฤดู ก าล                     
โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เพ่ือลดความเดือดร้อนของเกษตรกร 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
1.3 สถานการณ์อัคคีภัย 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจมาจากประเพณี     

ความเชื่อ การจุดธูป เทียน ไหว้พระ การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร ซึ่งในการนี้แต่ละอ าเภอได้มีคณะท างาน 
ในการเฝ้าระวังซึ่งมีเกษตรอ าเภอเป็นหน่วยงานหลัก ขอให้ทางประมงอ าเภอช่วยในการสอดส่องดูแล         
และประสานความร่วมมือในการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 การมอบหมายผู้รักษาการต าแหน่งประมงอ าเภอในอ าเภอที่ว่าง 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การมอบหมายผู้รักษาการต าแหน่งประมงอ าเภอในอ าเภอที่มี

ต าแหน่งประมงอ าเภอว่างอยู่ ได้แก่ อ าเภอบ้านบึง และอ าเภอเกาะจันทร์ และตามกรอบโครงสร้างของอ าเภอ
ที่ไม่มีต าแหน่งประมงอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอหนองใหญ่  ซึ่งได้หารือกับทางกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลว่ามีข้อติดขัดในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่ไม่มีประมงอ าเภอดังนั้นทางกองบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 2 ค าสั่ง คือ 

1. ค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ รักษาการต าแหน่งประมงอ าเภอในอ าเภอที่มีต าแหน่ง   
ประมงอ าเภอว่าง 2 อ าเภอ โดยมอบหมายให้ประมงอ าเภอพานทอง รักษาราชการแทนประมงอ าเภอบ้านบึง 
และให้ประมงอ าเภอพนัสนิคมรักษาราชการแทนประมงอ าเภอเกาะจันทร์ ในการปฏิบัติงานนั้นประมงอ าเภอที่
รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่ในฐานะประมงอ าเภอทุกประการ ทั้งการเข้าประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และบทบาทหน้าที่อ่ืน ๆ ส่วนการดูแลรับผิดชอบโครงการของอ าเภอที่ต าแหน่งประมงอ าเภอว่างอยู่นั้นต้องมี
การน ามาทบทวนอีกคร้ังหากให้รักษาการรับผิดชอบจะเป็นภาระท่ีมากไปหรือไม่ 

2. ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านการประมงในพ้ืนที่อ าเภอที่ไม่มี
ต าแหน่งประมงอ าเภอ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอหนองใหญ่ มอบหมายให้หัวหัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงในการจัดการและดูแล รวมถึงแต่งตั้งให้สมาชิกในกลุ่ มเป็นผู้รับผิดชอบ     
ในการนี้ให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ร่างค าสั่ง เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในการลงนามต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/3.2 โครงการ/กิจกรรม... 
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3.2 โครงการ/กิจกรรม  
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า งานด้านการประมงของอ าเภอมีอยู่ 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 

งานในส่วนของประมงอ าเภอและงานโครงการต่าง ๆ ที ่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางหรือส่วนอื่น ๆ        
ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของอ าเภอที่มีผู้รักษาการประมงอ าเภอนั้น ให้ผู้รักษาการประมงอ าเภอปฏิบัติภารกิจ
เฉพาะส่วนของงานประมงในอ าเภอ การเข้าประชุมส่วนราชการของอ าเภอ ส่วนโครงการต่าง ๆ มอบหมาย
ให้หัวหน้ากลุ ่ม เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยดูจากลักษณะของงานนั้น ๆ ว่าเป็นของกลุ่มใด และให้หัวหน้ากลุ่ม
มอบหมายให้สมาชิก ในกลุ่มเป็นเป็นผู้ด าเนินงาน การด าเนินงานต่าง ๆ  ในส่วนของอ าเภอที่มีประมงอ าเภอ
ดูแลอยู่นั้นให้ประมงอ าเภอผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มต้องรู้เกี่ยวกับงานทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ
กลุ่ม รวมถึงการอนุมัติโครงการ การเสนอความต้องการ การเบิกจ่ายต่าง ๆ ต้องผ่านหัวหน้ากลุ่ม และต้องมี
การรายงานให้หัวหน้ากลุ่มทราบว่าการด าเนินงานต่าง ๆ ไปถึงขั้นตอนใดแล้วบ้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 การเบิกจ่ายและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณส านักงานจะมีอยู่ 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 

1. งบบุคลากร ในส่วนนี้จะเป็นงบเกี่ยวกับ พนักงานราชการ ประกันสังคม  
จ้างเหมาบริการ และค่าสาธารณูปโภค ให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 

2. งบลงทุน มี 2 รายการ คืองบปรับปรุงอาคารส านักงาน และปรับปรุง
บ้านพักข้าราชการ และส่วนที่ 2 งบบริหารส านักงาน ซึ่งจะมีระบุอยู่ในโครงการของแต่ละโครงการที่ได้รับมา 
ซึ่งส่วนนี้จะระบุว่าให้ประมงจังหวัดบริหารจัดการว่าสามารถน าไปด าเนินการในส่วนใดได้บ้าง จึงขอให้ทางกลุ่ม
บริหารและยุทธศาสตร์ควบคุมดูแลและประมงจังหวัดตรวจสอบต่อไป 

3. งบโครงการต่าง ๆ แผนงานของโครงการต่าง ๆ จะต้องดูตามรายละเอียด
ของงบประมาณที่ได้รับมาแต่ในบางโครงการอาจได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้ นในการวางแผนการ
ด าเนินงาน ควรวางแผนให้สามารถด าเนินงานได้หลาย ๆ โครงการในเวลาเดียวกัน 

4. การจัดซื้อ วัสดุส านักงาน การวางแผนการซื้อปัจจุบันนั้ นยั งไม่ ได้มี 
การวางแผนที่ชัดเจน ซึ่งในการด าเนินงานถัดไปจะจัดการในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน เป็น 2 เดือน/คร้ัง 
ในการซ่อมให้แจ้งโดยตรงเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ การใช้วัสดุส านักงานต่าง ๆ ให้หัวหน้ากลุ่ม 
และประมงอ าเภอส ารวจความต้องการของกลุ่มและอ าเภอ เสนอต่อประมงจังหวัดเพ่ือด าเนินการจัดซื้อต่อไป 
อุปกรณ์ส านักงานในอ าเภอใดที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานสามารถส่งกลับมาที่ส านักงานประมงจังหวัด โดยใช้
แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ให้จังหวัดเป็นผู้ยืม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและลดภาระการจัดเก็บ
ของส านักงานประมงอ าเภอ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ 
      การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        4.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 นางสาวมัทนา  นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขออนุญาตชี้แจงเฉพาะในส่วนของโครงการและแผนงานที่มีการได้รับเงินโอน
มาแล้ว 

ตารางแผนงานและงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ 
แผนงานจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์      

โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
(05024) 

 96,000.00 48,000.00 48,000.00  

กิจกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กองบริการจัดการทรัพยากร
และก าหนดมาตรฐาน 

96,000.00 48,000.00 48,000.00  

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (07065)  382,000.00  382,000.00  

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 

     

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (ด่าน) กองตรวจสอบเรือประมงฯ 382,000.00  382,000.00  

 
 
 

/ตารางแผนงานและงบประมาณ... 
 



๕ 
 

ตารางแผนงานและงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ      

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ (14010) 

     

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง  546,000.00 344,520.00 201,480.00  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองตรวจราชการ 335,700.00 134,280.00 201,420.00  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ด่าน)  210,300.00 210,240.00 60.00  

  150,676.00 48,360.00 102,316.00  

ประกันสังคม กองตรวจราชการ 14,176.00 2,360.00 11,816.00  

ประกันสังคม (ด่าน) กองตรวจสอบเรือประมงฯ 7,500.00 3,000.00 4,500.00  

ค่าเช่าบ้าน กองตรวจราชการ 129,000.00 43,000.00 86,000.00  

ค่าเช่าบ้าน (ด่าน)      

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า      

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (15021)  22,390.00  223,390.00  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กองตรวจราชการ 87,390.00  87,390.00  

ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200     

 
 
 
 

/ตารางแผนงานและงบประมาณ... 
 



๖ 
 

 
ตารางแผนงานและงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ 

ค่าบริหารส านักงาน 32,190     
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 4,000.00  4,000.00  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน เตรียมความพร้อม
เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 12,000.00  12,000.00 แผน 17 ราย 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ด่าน) กองตรวจสอบเรือประมงฯ 120,000.00  120,000.00  
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (15027)  4,800.00  4,800.00  
กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  4,800.00  4,800.00  
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (15041)  110,670.00  110,670.00  

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กองตรวจราชการ 72,170.00  72,170.00  

ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200     

ค่าบริหารส านักงาน 16,970     

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงที่ 2562        
1 แปลง 

กองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 38,500.00  38,500.00  

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื่น (1507)  35,750.00  35,750.00  
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์      

 
/ตารางแผนงานและงบประมาณ... 

 
 



๗ 
 

ตารางแผนงานและงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

35,750.00  35,750.00  

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (150B4)      

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง      

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)      

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า      

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร      

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (150B8)  122,250.00 27,600.00 94,650.00  

กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง กองตรวจราชการ 87,000.00 27,600.000 59,400.00  

ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200     

ค่าบริหารส านักงาน 31,800     

กิจกรรมก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (แผน 4 ครั้ง) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืด 

1,750  1,750.00  

 
 

 
/ตารางแผนงานและงบประมาณ... 

 



๘ 
 

ตารางแผนงานและงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมายเหตุ 

กิจกรรมย่อยการตรวจติดตาม เฝ้าระวังและการก ากับดูแลการด าเนินการ
ท าประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง 

15,000.00  15,000.00  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมสถิติ กองนโยบายและแผน 18,500.00  18,500.00  

กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง      

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน      

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง (29005)  139,400.00 28,521.50 110,878.50  

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า      

ค่าสาธารณูปโภค กองตรวจราชการ 89,000.00 28,521.50 60,878.50  

ค่าสาธารณูปโภค (ด่าน)  50,000.00  50,000.00  
ช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ (เรือจม) กองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
295,000.00  295,000.00  

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม      
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (37043)      
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พิมานมาศ) กองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
    

 
 

/ตารางแผนงานและงบประมาณ... 
 



๙ 
 

ตารางแผนงานและงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ หมาย

เหตุ 
กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (5 รอยต่อ) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 10,000.00  10,000.00  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(370B9) 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 28,200.00  28,000.00  

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่      
กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง      
โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (370C0)      
กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง      
กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง      
แผนงานบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก      
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
(41029) 

     

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (41035)      
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง      
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง (อุดหนุน) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     

รวมทั้งสิ้น  2,096,636.00 497,001.50 1,599,634.50 23.70 
(ส านักงาน)  1,326,836.00 283,761.50 1,043,074.50 21.39 

(ด่าน)  769,800.00 213,240.00 556,560.00 27.70 
/นางสาวมัทนาฯ..



๑๐ 
 

นางสาวมัทนาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า จากเอกสารเป็นแผนการจัดสรรงบประมาณของ 
กองตรวจการประมงที่ส่งมาให้ เมื่อน ามาเทียบกับงบประมาณทั้งปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะแบ่งเป็นรายละเอียด
ดังนี้ 

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กิจกรรม ยอดเงินทั้งหมด ยอดเงินที่ได้รับ หมายเหตุ 

บุคลากรภาครัฐด้านประมง       
พนักงานราชการ                671,400                335,700    

ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ                284,964                143,176    
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า       

ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ                          -                          -    
ค่าสาธารณูปโภค                201,800                182,400    

 ครุภัณฑ์                           -                          -    
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 541,200                          -    

 จัดระเบียบการท าประมง       
 ค่าบริหารส านักงาน                  63,000                 20,000    

จ้างเหมาบริการ                110,400                 27,600    
รวม                173,400                 47,600    

 พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน       
 ค่าบริหารส านักงาน                  60,800                 20,000    

จ้างเหมาบริการ                110,400                 27,600    
รวม                171,200                 47,600    

 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่       
 ค่าบริหารส านักงาน                  60,800                   7,500    

จ้างเหมาบริการ                110,400                 27,600    
รวม                171,200                 35,100    

 รวมค่าบริหารส านักงาน                 184,600                 47,500    
 รวมจ้างเหมาบริการ                331,200                 82,800    
 รวมค่าบริหารส านักงานและจ้างเหมาบริการ                515,800                130,300    
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น              2,215,164                791,576    

 

 

/ประธาน... 



๑๑ 
 

 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ส าหรับงานโครงการใดที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ให้ใช้
งบประมาณในแผนงานเดียวกัน เพื่อให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ ให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เร่งเบิกจ่าย
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

4.2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.
พ.ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางอภิญญา  เรณู นวล  หัวหน้ ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง             
แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรมคือ 

1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงในศูนย์หลัก ในแต่ละอ าเภอจะมีศูนย์ฯ 
หลัก 1 ศูนย์ฯ ในแต่ละศูนย์จะได้รับงบประมาณอุดหนุนศูนย์ฯ ละ 2,500 บาท ให้ประมงอ าเภอ และทาง
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงส่งแผนการด าเนินงานภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 

2. เพ่ิมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) 
ศูนย์ฯใหม่ อ าเภอละ 1 ศูนย์ ยกเว้นอ าเภอเกาะสีชัง โดยให้จัดส่งรายซื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ฯ ใหม่ 
ภายในวันที่           21 ธันวาคม 2563 ซึ่งศูนย์ฯ ใหม่ จะได้รับงบประมาณอุดหนุน ศูนย์ฯ ละ 5,000 บาท 
ให้ส่งแผนการด าเนินงานภายในวันที่ 11 มกราคม 2564  

3. ศูนย์ฯ เครือข่ายเดิมจะเร่ิมด าเนินงานได้ตั้งแต่  เดือนมกราคม – มิถุนายน 
2564 มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ฯ ละ 2,000 บาท โดยให้ประมงอ าเภอและผู้รักษาราชการ
แทนประมงอ าเภอแจ้งความต้องการและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับทางกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ
ประมง ในวันที ่11 มกราคม 2564 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ามาศึกษาดู
งานในศูนย์ฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนรายละ 20 บาท เป้าหมายคือ 
ศูนย์ฯ ละ 100 ราย ทั้งศูนย์ฯหลักและศูนย์ฯ เครือข่าย 

5. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่ งยืน กิ จกรรมส่ งเสริมเกษตรทฤษฎี ใหม่             
ด้านการประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มียอดผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายจ านวน 165 ราย          
ได้รับงบประมาณสนับสนุนราละ 200 บาท และกิจกรรมพัฒนาผู้น าเครือข่าย 11 ราย ได้รับงบประมาณสนับสนุน
รายละ 250 บาท และการสนับสนุนกิจการของรัฐ เช่น FC COO OT ซึ่งมีงบสนับสนุนอ าเภอละ 960 บาท       
เฉลี่ยสามารถด าเนินงานทั้งหมด 4 คร้ัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้… 



๑๒ 
 

4.2.2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
(ภาคตะวันออก)  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

นายปริญญ์ วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า จะมีการจัดการ
อบรมเกษตรกรในวันที่ 14 มกราคม 2564 ขณะนี้ได้ประสานผู้น าในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว โดยคัดเลือก
เกษตรกรที่มีบ่อเลี้ยงปลาจ านวน 20 ราย มีงบด าเนินงาน 3,000 บาท เป็นค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
อยู่ในช่วงด าเนินงานส ารวจวันที่ส่งมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งในการส่งมอบต้องค านึงถึงฤดูกาลด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  

4.3.1 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 

 นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุม 
จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนกรมประมง จังหวัดชลบุรี  ได้คัดเลือกชุมชนประมง
ด้านประมงชายฝั่ งจ านวน 10 ชุมชน ได้แก่  อ าเภอศรีราชา จ านวน 3 ชุมชน อ าเภอบางละมุ ง              
จ านวน 3 ชุมชน อ าเภอสัตหีบ จ านวน 2 ชุมชน และอ าเภอเกาะสีชัง จ านวน 2 ชุมชน อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานจัดประชุมชี้แจงผู้น าชุมชนประมงท้องถิ่น แนะน าแนวทางและจัดท าแผนความต้องการ  
โดยให้ประมงอ าเภอประสานงานกับทางชุมชนประมง เกี่ยวกับวันเวลาที่จะประชุมด าเนินงาน และจากนั้น     
จะน าแผนการด าเนินงานทั้งหมดเข้ามาพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย          
และแผนกรมประมง จังหวัดชลบุ รี เพ่ือให้ได้ รับงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายและจัดซื้ออุปกรณ์  
เคร่ืองมือต่าง ๆ ตามที่กลุ่มเสนอมา คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนประมงในระดับพ้ืนที่ รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ เดือนละ 1 คร้ัง มายังส านักงานประมง
จังหวัดชลบุรีภายในสิ้นเดือน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2 แผนงานสถิติประมง พ.ศ. 2564 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งานสถิติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่สถิติจากการจับ จ านวน      

2,491 ราย สถิติการเพาะเลี้ยงจ านวน 407 ราย งบประมาณด าเนินงาน 18,500 บาท เฉลี่ยตัวอย่างละ ๔ บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 การประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการประมง ประจ าจังหวัด
ชลบุรี วันที่ 16 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการประกาศเขตฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
พ้ืนที่เลี้ยงหอยทะเล เลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่อ าเภอเมืองชลบุรี มีการประกาศเขตฯ แล้วจ านวน      
6 แปลง ยกเว้นบริเวณหาดวอนนภาและหน้าเขาสามมุก แต่มีการจับพิกัดก าหนดเขตแล้ว  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การประกาศห้วงเวลาในการจดแจ้งขออนุญาตตามมาตรา 
175 นั้น ไม่จ าเป็นต้องรอครบเวลา 2 ปี สามารถประกาศห้วงเวลาจดแจ้งใหม่ได้ ซึ่งการจดแจ้งจะยังได้รับ
สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียม 2  ปี เช่นเดียวกับการจดแจ้งในปี 2559 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 



๑๓ 
 

/นางจุฑารัตน์ฯ... 
นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า  

 - พ้ื นที่ อ า เภอ เมื อ งชลบุ รี  มี การป ระกาศ เขตฯ  แล้ วจ านวน  6  แปลง                
ซึ่งทางผู้ประกอบการต้องการให้มีการประกาศเพ่ิมในบริเวณหาดวอนนภาและหน้าเขาสามมุก จากการประชุม
คณะกรรมการประมง ประจ าจังหวัดชลบุรี ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการได้ ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลพิกัดไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการตอบกลับมาเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นทางกองทัพเรือซึ่งยังไม่ได้ตอบกลับมา 

 - พ้ืนที่อ าเภอศรีราชา จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีการเสนอแนว
ทางการด าเนินงานของแต่ละแปลง และจากการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมง ประจ าจังหวัดชลบุรี        
มีมติเห็นชอบตามมติของอนุกรรมการฯ โดยต้องมีการขยับแปลงเพาะเลี้ยงหอย เนื่องจากแปลงเพาะเลี้ยงไปทับ
ซ้อนกับบริเวณที่ใช้จอดเรือของกรมเจ้าท่า ซึ่งการจะขยับอย่างไรนั้น ต้องมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอีกคร้ังหนึ่ง 

- พ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชัง พิกัดที่มีการจดแจ้งตามมาตรา 175 มีทั้งหมด 3 แปลง 
ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมง ประจ าจังหวัดชลบุรี มีมติเห็นชอบให้สามารถด าเนินการได้ และมีอีก 
1 พ้ืนที่ ที่ทางประมงอ าเภอเกาะสีชังได้แจ้งมาว่าทางเทศบาลได้เสนอขอเพ่ือใช้ท าโครงการกระชังทะเล  อยู่
บริเวณแหลมงู 

ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า ให้จับพิกัดพ้ืนที่ทั้งหมดทั้งที่มีอยู่เดิม และพ้ืนที่ใหม่ที่มีการ
เพ่ิมเติม น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมง ประจ าจังหวัดชลบุรี เพ่ือพิจารณาว่าสามารถด าเนินการต่อได้
หรือไม่ หากมติที่ประชุมเห็นสมควรสามารถด าเนินการต่อได้ จึงน ามาพิจารณารับฟังความคิดเห็นของ
ชาวประมง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบว่าควรมีการด าเนินการต่อหรือไม่ หากการพิจารณารับฟังความคิดเห็นมี
มติว่าสมควรด าเนินการต่อ จากนั้นน ามาท าเป็นหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประกาศได้เลย 

นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุมว่า พ้ืนที่อ าเภอบางละมุง ทาง
ส านักงานประมงจังหวัดได้ท าหนังสือสอบถามไปยังทางกรมเจ้าท่า และทางกรมเจ้าท่าได้สอบถามต่อไปยัง
ส านักงานควบคุมการจารจรและความปลอดภัยทางทะเล ซึ่งทางส านักงานควบคุมฯ ได้ตอบหนังสือกลับมาว่า 
ทั้ง 2 แปลง อยู่ในพ้ืนที่ทับซ้อนของท่าเรือและโครงการก่อสร้างท่าเรือศรีราชา เฟส 3 ซึ่งจะกระทบกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทั้งหมด ทางการท่าเรือก าลังพิจารณาจ่ายเงินชดเชย โดยจะทยอยจ่ายเงินชดเชยให้
ทั้งหมด 6 ปี 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า หากเป็นเช่นนั้นไม่ สามารถประกาศเขตได้ ให้ยกเลิก
ใบอนุญาตมาตรา 175 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในการจะยกเลิกนั้นต้องมีหลักฐานว่าได้รับเงินชดเชย
จริง 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า พ้ืนที่อ าเภอสัตหีบ ทางส านักงานควบคุมฯ ได้ตอบเป็น
หนังสือกลับมาแล้วว่า ไม่ได้อยู่ในเขตการท่าเรือสัตหีบ แต่อยู่ในเขตของทางกองทัพเรือ ซึ่งทางกองทัพเรือได้
สอบถามกลับมายังส านักงานประมงจังหวัดถึงรูปแบบของกระชัง การวาง และสัตว์น้ าที่เลี้ยง เพ่ือประกอบ   
การพิจารณา 

นายอนุสรณ์  ไชยตะมาศ ประมงอ าเภอสัตหีบ ชี้แจ้งในที่ประชุมว่า กระชังที่ใช้เลี้ยงเป็น
กระชังใต้น้ าวางบนพ้ืนทางตอกด้วยหมุด ความลึกประมาณ 10 เมตร ความสูงของกระชัง 1.5 เมตร        
พ้ืนที่ทั้งหมด 67 ไร่ อยู่บริเวณเกาะแสมสาร เป็นกระชังเลี้ยงปลาเก๋า  

 
/ประธาน... 






