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รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่ 1/2564 
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา  13.30  น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 

ผู้มาประชุม 
1. นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี   
2. นางสาวมัทนา  นานยะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
3. นางอภิญญา  เรณูนวล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4. นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
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. นายกตัญญู  ทองภู่  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
14. นางสาวสมฤทัย  อรัญชัย  นิติกรปฏิบัติการ 
15. นางปิยะนาถ  จึงกระแพ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
16. นางณัฐฐา  รื่นลาภะ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
17. นายสราวุฒิ  พุดค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นายบรรจง  ค าทอง  พนักงานธุรการ ส 4 
19. นางสาวพุธติยา  มังกรแก้ว นักวิชาการประมง 
20. นางสาวจุฑาศิณี  จินรักษ์  นักวิชาการประมง 
21. นายพิสิฐ  พุ่มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมง 
22. นายอภิชาต  ไชยลาภ  เจ้าพนักงานประมง 

ผู้ไม่มาประชุม  - 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและ

ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการท างานขอให้ยึดหลักความเป็นหนึ่ งเดียวกัน            
เน้นนโยบายของทางอธิบดีกรมประมง “คนส าราญ งานส าเร็จ” เนื่องจากส านักงานมีคนหลากหลายช่วงอายุ 
และช่วงอายุค่อนข้างห่างกัน อาจท าให้การท างานค่อนข้างยาก ดังนั้นส านักงานจะต้องท างานให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ให้ความส าคัญกับทีมมากกว่าส่วนตัว แม้ว่าส านักงานจะ
แยกการท างานออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกัน ทั้งในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 

/และส่วนที่... 
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และส่วนที่ตัวเองถนัด การร่วมมือกันและสร้างความเข้มแข็ง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ส านักงานจะ
เดินหน้าไปได้ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอ่ืน ๆ หากมีปัญหาให้ปรึกษาซึ่งกันและกัน ให้มองอนาคตว่าทีมต้อง
ก้าวต่อไป ส านักงานประมงจังหวัดจะต้องดีขึ้น ทุกคนมีความส าคัญท้ังหมดไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหน 

1.1 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีต าแหน่งของประมงอ าเภอทั้งหมด 9 อ าเภอ ซึ่งในอ าเภอ  
ที่มีต าแหน่งว่างอยู่  จะเป็นอ าเภอบ้านบึงกับอ าเภอเกาะจันทร์ และในส่วนของอ าเภอบ่อทองกับอ าเภอ      
หนองใหญ่นั้น ไม่มีต าแหน่งประมงอ าเภอ จ าเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ประมงอ าเภอใกล้เคียงคอยดูแล
รับผิดชอบพ้ืนที่ ทั้งนี้ต้องดูจากระเบียบ หนังสือของทางกรมประมงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการ
อย่างไรต่อไป 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ส่วนงานที่ได้รับสานต่อนั้น มี 2 – 3 เรื่องได้แก่ ปัญหาการ
เพาะเลี้ยงหอยทะเล ปัญหาเกี่ยวกับขน าเฝ้าแปลงหอย และ ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือ
ประมงอวนลากคานถ่างประกอบเรือยนต์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2542 ส่วนเรื่องการประชุมประจ าเดือนของ
ส านักงานนั้นทุกกลุ่มต้องมีการเตรียมรายงานการปฏิบัติงาน โดยการประชุมจะก าหนดวันหลังจากการประชุม
อ าเภอ และทางประมงจังหวัดเองจะน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมจังหวัดมาแจ้งให้ทางส านักงานรับทราบด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3  วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประเด็นเรื่องการจัดท าแปลงหอยซึ่งได้รับแจ้งจากทางนายก
สมาคมประมงชลบุรี ให้เร่งรัดด าเนินการประกาศ เพราะที่ประกาศไปแล้วนั้นยังครอบคลุมพ้ืนที่ไม่ครบทั้งหมด
รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง อ าเภอที่ประกาศเขตแล้วนั้นมีอ าเภอเมืองแค่อ าเภอเดียวใช่หรือไม่ 
 นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ชี้แจงในที่ประชุมว่า      
ในความเป็นจริงแล้วทางคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนกรมประมง จังหวัดชลบุรี ได้ประกาศครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดหลังจากการรับจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ไปแล้ว การที่ทางนายกสมาคมประมงชลบุรี  
แจ้งมาว่าในประกาศฯ นั้นยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดนั้นคาดว่าจะเป็นพ้ืนที่  ที่ เพ่ิมขึ้นมาทีหลังจาก 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 และ 3 ไปแล้ว  
 นายสายันห์  จันทร์ช่วย ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี ชี้แจงในที่ประชุมว่า การจัดท าเขตพ้ืนที่นั้น
ได้มีการประกาศครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดแล้ว โดยจัดท าให้ครอบคลุมพร้อม ๆ กับการจัดรับฟังความคิดเห็น     
แต่การที่มีพ้ืนที่เพ่ิมมาทั้งหมดนี้น่าจะเป็นการขยายออกมาทีหลัง 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า หากเป็นดังนั้นให้ยึดตามที่ได้ประท าประชาคมรับฟังความคิดเห็นแล้ว 
เพราะยิ่งเวลาเนิ่นนานมากการขยายพื้นที่ก็จะมีมากเท่านั้น การบริหารจัดการต้องขึ้นอยู่กับการบริหารของชุมชน
แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักของ MSY ด้วย 
 

/นางสาวธีรวรรณ์...  
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 นางสาวธี รวรรณ์   กิ มยงค์  ป ระมงอ า เภอศรีราชา  ชี้ แจงในที่ ป ระชุ มว่ า  ใน พ้ื นที่ 
ของอ าเภอศรีราชานั้น จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้กังวลในด้านการประกาศพ้ืนที่ไม่ครอบคลุม   
แต่จะมีปัญหาในด้านการทับซ้อนกันของพ้ืนที่ ระหว่างแปลงหอยกับพ้ืนที่จอดเรือฉุกเฉินของเจ้าท่า              
แต่จากการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดที่ผ่านมาทางเจ้าท่าไม่ได้แจ้งว่ามีการขัดต่อกฎหมาย  
ของเจ้าท่าแต่อย่างใด 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า พ้ืนที่แปลงที่จะประกาศนั้นมีมาก่อนกฎหมายของทางเจ้าท่า
หรือไม ่
  นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ทางเจ้าท่าได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงออกมาก่อน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 แล้ว แต่ในขณะนั้นไม่มีการท าประชาคมรับฟังความคิดเห็นท าให้ไม่ทราบว่ามีประกาศ
กฎกระทรวง และทางคณะกรรมการฯ เอง เพ่ิงได้รับทราบหลังจากมีการส่งหนังสือไปสอบถามทางเจ้าท่า
เกี่ยวกับการประกาศเขตฯ ว่ามีการขัดต่อกฎหมายของทางเจ้าท่าหรือไม่ ซึ่งทางเจ้าท่าโดย ศูนย์ควบคุม
การจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา ได้แจ้งว่าเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับเขตจอดเรือฉุกเฉิน 
รวมถึงขณะนี้ทางเราได้ท าหนังสือเพ่ือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแล้ว ว่าพ้ืนที่ที่จะประกาศนั้นขัดต่อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานหรือไม่ ในส่วนของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งได้ตอบกลับมาแล้วว่าไม่มีอะไรขัดข้อง ส่วนของกองทัพเรือนั้นได้ตอบกลับมาทางไลน์แล้ว 
แต่ยังไม่มีหนังสือส่งกลับมา 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องรายละเอียดนั้นค่อยกลับมาดูอีกครั้ง หลังจากได้รับหนังสือ     
ตอบกลับแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
   การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 4.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 นางสาวมัทนา  นานยะ หัวหน้ากลุ ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า          
ทางส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้นั้น ทุกคน
สามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินงานของแต่ละคน ว่างานที่ด าเนินอยู่นั้นอยู่ในแผนงาน หรือโครงการใด    
ในด้านของงบประมาณนั้น เริ่มทยอยโอนเข้ามาในแต่ละกิจกรรม โครงการที่มีการโอนเงินเข้ามาแล้วนั้น ได้แก่ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ จะเป็นเงินในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการ โครงการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย จะประกอบไปด้วย งบของส านักงานและด่านฯ แต่ยอดเงิน ณ ปัจจุบัน         
ที่โอนเข้ามานั้นจะเป็นส่วนของด่านฯ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน เงินประกันสังคม       
และค่าเช่าบ้าน โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงประกอบไปด้วยค่าบริหารส านักงาน และค่าจ้างเหมา
บริการซึ่งจะรวมเป็นยอดเดียว ในทุกครั้งที่ได้รับโอนเงินจะมีหลักฐานการโอนและรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงิน
นั้นว่าจะน าไปใช้ในกิจกรรมใด ซึ่งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ายอดเงินที่ ได้รับมานั้นสามารถใช้ได้หรือไม่          
ในการประชุมทุกครั้ งทางกลุ่ มบริห ารและยุทธศาสตร์จะสรุป เกี่ ยวกับการเบิกจ่าย ยอดคงเหลือ                 
ของแต่ละกิจกรรมว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วเท่ าใด และในปัจจุบันงบโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ                  
ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่มียอดเงินโอนเข้ามายกเว้นค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา และค่าตอบแทน 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนั้นจะสร้างเป็นตารางรายชื่อ เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละเดือน                
มีการเบิกจ่ายไปเท่าใด หากเป็นแผนการเบิกจ่ายภายใน 1 ปี จะสามารถติดตามได้ว่ายอดเงินเบิกจ่ายนั้น        
จะครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้แล้วหรือไม่ 

/ประธาน... 



๔ 
 

 ประธาน  สอบถามในที่ ประชุมว่า หากกล่ าวโดยสรุป  ณ  ขณ ะนี้ การเบิกจ่ ายมี เพียง                 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าตอบแทนของพนักงานราชการ และบางส่วนเป็นงบบริหาร
ส านักงาน จากตารางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมานั้น เรื่องของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับมา 
541,200 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนใด 
 นางสาวมัทนาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า งบประมาณที่ได้รับมานั้นเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน
ชั้น 2 ในการต่อเติมห้องเพ่ือใช้เป็นห้องท างานของกลุ่ม พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประปรุง
บ้านพักข้าราชการของประมงอ าเภอเกาะสีชัง แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถด าเนินการประกาศฯ ได้ เนื่องจากชื่อ
ของโครงการที่ได้รับมาจากส านักเลขาฯ นั้นไม่ตรงกับชื่อของทางส านักงบฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างยื่นแก้ไข          
ชื่อโครงการ และจะด าเนินการประกาศต่อไป และอีกโครงการคือการปรับปรุงบ้านพักของประมงอ าเภอ     
เกาะสีชัง จ านวนงบประมาณที่ได้รับอยู่ที่ 4 แสนกว่าบาท 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ในการปรับปรุงอาคารส านักงานใหม่นั้นสะดวกท่ีจะให้เกษตรกร
ขึ้นมาติดต่อราชการหรือไม่ 
 นางอภิญญา  เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ชี้แจงในที่ประชุมว่า 
เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ และการประสานงานระหว่างกลุ่มจึงต้องการให้ย้ายไปอยู่รวมในห้องเดียวกัน 
และการที่เกษตรกรขึ้นไปติดต่อราชการก็สะดวกเพราะในด้านชาวประมงที่ติดต่อราชการกับกลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมงนั้นก็ต้องมาติดต่อด้านบนเช่นกัน 
 ประธาน สอบถามในที ่ประชุมว่า ในส่วนของบ้านพักประมงอ าเภอเกาะสีชังนั ้น มีสภาพ    
เป็นอย่างไรบ้าง 
 นายสรชัย  เพ็ชรจ ารัส  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง ชี ้แจงในที ่ประชุมว่า สภาพปัจจุบ ันมี
นกพิราบมาอาศัยอยู่บนหลังคา และด้านล่างนั้นมีนกนางแอ่นมาท ารังจ านวนมาก สภาพฝ้าเพดานและ
หลังคาทรุดโทรม ในส่วนของเสานั้นทางเทศบาลได้เข้ามาซ่อมแซมให้ในบางส่วนแล้ว 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องของงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 นั้น ได้มีหนังสือแจ้งมาว่า
มีงบประมาณที่สามารถใช้ได้เพียง 85% เท่านั้น จึงจ าเป็นต้องประหยัด นอกจากจะต้องประหยัดแล้ว     
การวางแผนการใช้งบประมาณมีความส าคัญมาก การวางแผนการใช้งบประมาณนั้นจะเรียนเชิญหัวหน้า
กลุ่มทุกกลุ่มรวมทั้งตัวแทนของประมงอ าเภอเพ่ือหารือร่วมกัน ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปริมาณงาน ท าบันทึก
ความต ้องการใช ้ว ัสด ุว ่าต ้องการเท ่าไหร ่ เพื ่อ เป ็นข ้อม ูล ให ้ส ่วนกลางสามารถจ ัดซื ้อ ให ้เพ ียงพอ                
ต่อความต้องการ การใช้วัสดุให้เบิกจากส่วนกลาง และมีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือทุกเดือนเพื ่อให้        
การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น 
 นางสาวมัทนาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัวชี้วัดและประเมินผล   
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนยังคงเป็นท่านเดิมหรือไม่ ซึ่งท่านเดิมคือ หัวหน้ากลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอ าเภอบางละมุง 
 ประธาน  ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฎิบัติราชการแทนนิดหน่อย            
คือขอให้เป็นบุคคลผู้อยู่ในพ้ืนที่ใกล้ เคียง คือ ประมงอ าเภอเมือง เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงาน         
ในกรณีฉุกเฉิน 
 นางสาวมัทนาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จะยังคงให้เบิก 
240 บาทต่อวัน เช่นเดิมหรือไม่ 
  
 

/ประธาน... 
 



๕ 
 

 ประธาน  ชี้แจงในที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนั้นจะเบิกได้ ครึ่งวัน          
หรือเต็มวัน ให้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนั้น ๆ และการคิดค่าโดยสารในการเดินทาง
นั้นให้เบิกในเส้นทางปกติที่ใช้ในการเดินทาง การจะเบิกงบประมาณ แค่ไหน อย่างไรนั้นจะมาจากการประชุม
ในแต่ละเดือน ดูจากเป้าหมายของงาน ปริมาณงาน ในการออกพ้ืนที่ของประมงอ าเภอ หรือแต่ละกลุ่มต้องมี  
โครงการในการปฏิบัติงานหลาย ๆ โครงการที่สามารถท าไปพร้อม ๆ กันได้ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
งบประมาณการด าเนินงานเพียงพอ 
 นางสาวมัทนาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      
ให้ส่งเบิกอย่างช้าไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังจากวันที่ปฏิบัติงาน หากเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง       
จะส่งเบิกภายในเดือนนั้น หากมีเอกสารที่ต้องแก้ไขจะส่งกลับคืนเจ้าของเพ่ือด าเนินการแก้ไข และหากแก้ไข
เอกสารเรียบร้อยแล้ว แต่ส่งกลับมาไม่ทันภายในวันที่ 20 จะขอด าเนินการเบิกอีกครั้งในเดือนถัดไป 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอฝากในส่วนของเรื ่องงบลงทุน 2 รายการ และหลักเกณฑ์    
ต่าง ๆ ในการเบิกจ่าย ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ นั้นจะขอหารือกับหัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ ก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

  4.2.1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ที่ต าบลท่าข้าม อ าเภอพนัสนิคม เป็นแปลงเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นแปลงเก่าที่ต่อเนื่องจาก
การด าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 18 ราย และขอเรียนสอบถามว่า ในปีงบประมาณใหม่
นี้ด้านโครงการเกษตรแปลงใหญ่จะยังคงให้อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มฯ ต่อไปหรือจะให้       
ประมงอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการต่าง ๆ ที่ทางกรมฯ มอบหมายนั้นให้ทางหัวหน้ากลุ่มฯ 
เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ และหากโครงการใดอยู่ในส่วนของอ าเภอใด ให้ประมงอ าเภอมีส่วนในการรับผิดชอบ 
และช่วยดูแลด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.2.2 โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศ.พ.ก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร (ศ.พ.ก.) 
เป้าหมายของปีนี้มีทั้งหมด 11 ศูนย์ฯ ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีทั้งหมด 11 อ าเภอ เป้าหมายคืออย่างน้อยอ าเภอละ 
1 ศูนย์ฯ แต่ปัจจุบันพบว่าอ าเภอเกาะสีชังมีเกษตรกรน้อย จากที่ผ่านมาข้อมูลรายชื่อของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
นั้นมาจากงานของทางเกษตรจัดขึ้นแต่ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น  เนื่องจากติดปัญหาการระบาดของไวรัส      
โควิด-19 ท าให้ไม่มีการจัดงาน จึงไม่สามารถที่จะเสนอข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้ เห็นควรให้มีการพิจารณา
ศูนย์ฯ ใหม่ ในอ าเภออ่ืน ๆ เป็นศูนย์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลจากการประกวด ศักยภาพของ
ศูนยฯ์ สามารถเป็นตัวแทนศูนย์ ฯ ของจังหวัดได้ 
  
 
 

/ประธาน... 
 



๖ 
 

 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ประมงอ าเภอมีความส าคัญมากในการด าเนินงานใน  โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร (ศ.พ.ก.) เนื่องจากประมงอ าเภอเป็นบุคคลที่รู้จักพ้ืนที่ทั้งหมด     
ดีที่สุดในแต่ละศูนย์จะพบว่ามีการเข้าร่วมในหลาย ๆ โครงการ ดังนั้นการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ท าให้ศูนย์ฯ มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดี่ยว ๆ แต่การบูรณาการ              
การท างานได้เป็นสิ่งที่ดี ขอฝากประมงอ าเภอในการให้การสนับสนุนเกษตรกรที่มีศักยภาพ การที่เกษตรกร
ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับจะเป็นความภาคภูมิใจ ส่งผลต่อการร่วมมือที่ง่ายขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 นายปริญญ์ วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีนี้มีทั้งสิ้น 2 โครงการ คือ 
   4.2.3.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
ซึ่งทางกรมประมงตั้งเป้าหมายให้มี 2 กิจกรรม หลัก ๆ คือ การพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง      
ของจังหวัดชลบุรีมีทั้งหมด 165 ราย และพัฒนาผู้น าเครือข่าย 11 ราย ผู้น าคัดจากในแต่ละอ าเภอ           
ซึ่งทางจังหวัดชลบุรีเองมีทั้งสิ้น 11 อ าเภอ จึงมีกลุ่มเป้าหมาย 11 ราย แผนในการพัฒนาเกษตรกรคือ      
การส่งเสริมองค์ความรู้ การแจกพันธุ์สัตว์น้ าและการมอบอาหารสัตว์น้ า การพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย  
ด้านการประมงจ านวน 165 รายแบ่งออกเป็น 10 อ าเภอ ซึ่งจะให้ทางประมงอ าเภอของแต่ล าอ าเภอคัดเลือก
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ในปี พ.ศ. 60, 61, และ 62 ที่มีแหล่งน้ าและสามารถมอบพันธุ์ปลาได้ โดยให้         
ประมงอ าเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน อยู่ในละแวกเดียวกัน เพราะให้ง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงาน การส่งเสริมองค์ความรู้ และการจัดประชุม ซึ่งแผนการด าเนินงาน เอกสาร รายชื่อ จะส่งให้ทาง
ไลน์ตอ่ไป 
   4.2.3.2 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จากเดิมรอบที่ 3 มีจ านวน
เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 89 ราย ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินได้ตรวจสอบพ้ืนที่แล้วพบว่ามีพ้ืนที่
ไม่เหมาะสมจ านวน 34 ราย จึงลดเหลือ 55 ราย ส่วนใหญ่อยู่อ าเภอฝั่งภูเขาซึ่ง ได้แก่ อ าเภอเกาะจันทร์ 
อ าเภอบ่อทอง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอพนัสนิคม และอ าเภอหนองใหญ่ ยกเว้นอ าเภอพานทอง และในบางต าบล 
มีเกษตรกรเพียง 1 คน ไม่ได้รับให้เข้าร่วมโครงการ แผนการด าเนินงานคร่าว ๆ คือทางด้านกรมพัฒนาที่ดิน    
จะด าเนินการลงพ้ืนที่ขุดบ่อในเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน หลังจากนั้นให้ทางประมงอ าเภอเข้าไปแนะน า    
การเตรียมอาหารส าหรับสัตว์น้ าวัยอ่อนเบื้องต้น และมอบพันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลา แต่การปฏิบัติงานนั้น
จ าเป็นต้องรอช่วงฤดูฝน ปัญหาการด าเนินงานคือมีเกษตรกรร้องเรียนเพราะต้องการขุดบ่อในการกักเก็บน้ า   
แต่ทางพัฒนาที่ดินยืนยันว่าไม่สามารถท าได้เนื่องจากเป็นดินทรายไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ อีกทั้งบางพ้ืนที่      
มีจ านวนบ่อมากเกินไปเกษตรกรไม่ขอให้มีการขุดเพ่ิม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.2.4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด           
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ประสานงานในด้านการขอรายชื่อผู้ เข้าร่วมอบรมจาก      
ต าบลพวงทองเรียบร้อยแล้ว สามารถอบรมได้ในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีการมอบพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้ า 
ในส่วนของการประชุมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เป็นการประชุมร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ 
ร่วมกับพัฒนาชุมชน ท าแผนการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือบริหารงานไม่ให้มีการซ้ าซ้อนกัน ในส่วนของพัฒนา
ชุมชนนั้นจะส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ส่วนโครงการอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ ได้แก่ 
จังหวัดเคลื่อนที่ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในวันพุธนี้ที่เกาะจันทร์ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามแผนเดิมคือ 4 ครั้ง/ปี  
ซึ่งจะจัดที่หนองใหญ่ประมาณเดือนมกราคม ในส่วนของโครงการจัดสรรที่ดินท ากินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอหนองใหญ่ ได้มอบผลผลิตเรียบร้อยแล้วคือมอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และจับผลผลิต
เรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังมีการติดตามผลอยู่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2.5 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 (ค.ช.ก.) 

  นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาด    
กุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ  

1. จัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล 
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 

ในระยะแรกมีผู้ประกอบการโรงเพาะฟักสมัครเข้าร่วมโครงการ 14 ราย ได้รับคัดเลือก 9 ราย 
ได้แก่ อ าเภอเมือง 4 ราย อ าเภอศรีราชา 5 ราย ที่เหลือไม่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2         
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 18 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก 5 ราย เกษตรกร 13 ราย เงื่อนไข        
การเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 กิจกรรมจะสิ้นสุดภายใน เดือนมิถุนายน 2564 โดยจะมีการประชุมรับรองใบเสร็จ
การเบิกจ่ายของผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก 2 ราย ซึ่งมีจ านวนลูกค้ารวม 25 คน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2563 นี้ ซึ่งจะต้องมีมติให้ความเห็นชอบ และจะด าเนินการจัดส่งทางกรมฯ ต่อไป 
 ประธาน สอบถามในทีป่ระชุมว่า เรื่องการออกใบแทน FMD เปลี่ยนเป็น APD นั้น มีปัญหาอะไรหรือไม ่
  นางสาวทิพวัลย์  จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปัญหาที่มีคือ 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ ซึ่งบางรายเป็นผู้สูงอายุ ขั้นตอนในการเข้าระบบยาก การแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้นคือ การลงพ้ืนที่เพ่ือสอนแบบตัวต่อตัวและแจกเอกสารคู่มือ ที่ทางส านักงานประมงจังหวัด
จัดท าขึ้น  ปัจจุบันได้ลงพ้ืนที่ ต าบลใหญ่  ๆ และหมู่บ้ านในบางหมู่บ้ านแล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาคือ               
ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ท าให้ปัจจุบันยังไม่สามารถลงไปได้ครบทุกพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  

   4.3.1 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 

 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของ       
ชุมชนประมง ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ทางกรมประมงได้มอบหมายให้ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี  รับผิดชอบ
การด าเนินการคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่งที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10 กลุ่ ม 
ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรี มีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่ง อยู่ 13 กลุ่ม ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอศรีราชา 3 กลุ่ม อ าเภอเกาะสีชั ง 2  กลุ่ม อ าเภอบางละมุง 5 กลุ่ม อ าเภอ สัตหีบ  3 กลุ่ ม                 
ขอความร่วมมือจากประมงอ าเภอทั้ง 4 อ าเภอ ในการคัดเลือกกลุ่มที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
เป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2563           
เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานในรูปแบบกลุ่มโดยมีคณะกรรมการอย่างชัดเจนและมีการด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน เป็นองค์กรที่ไม่เคยได้รับการเงินอุดหนุนการพัฒนา
อาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในปีงบประมาณ 2563 ของกรมประมง เป็นองค์กรที่ไม่ซ้ ากับชุมชน      
ภาคประชาชนที่เสนอโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนเงินกู้แก้ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และทั้ง 13 ชุมชน ที่มีรายชื่อนี้มีคุณสมบัติครบถ้วน การคัดเลือกจะผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 
กรมประมง จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้เป็นการแจ้งให้ประมงอ าเภอได้รับทราบก่อน เพ่ือให้ง่ายต่อการคัดเลือก
ชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการ 
 นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง ชี้แจงในที่ประชุมว่า ทางด้านอ าเภอบางละมุงนั้นมี
ปัญหาคือ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่งในอ าเภอบางละมุงไม่มีที่ท าการกลุ่ม และในบางกลุ่ม  
มีเพียงชื่อแต่ไม่มีการด าเนินงานหรือการรวมกลุ่มแต่อย่างไร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3.2 แผนงานสถิติประมง พ.ศ. 2564 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า แผนงานสถิติประมง พ.ศ. 2564 แผนงานตามเอกสาร             
ที่ได้แจกให้นั้น หากท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไร สามารถสอบถามได้ที่คุณปิยะนาถ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด  

 นางจุฑารัตน์ ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการขายทอดตลาดสัตว์น้ า           
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทออดตลาดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ 
ทางส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด โดยจะแยกเป็นพ้ืนที่ชายทะเล      
5 อ าเภอ และอ าเภอเกาะจันทร์  อีก 1 อ าเภอ ซึ่ งในค าสั่งจะแต่งตั้ งให้ประมงอ าเภอเป็นประธาน
คณะกรรมการ ยกเว้นอ าเภอเกาะจันทร์ที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเป็นประธานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ ที่มีหน้าที่ในการขายทอดตลาดสัตว์น้ า โดยขายทอดตลาดหลังจากผู้จับกุมแจ้งมาว่ามีการจับกุม
และต้องด าเนินการภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับการแจ้ง ซึ่งทางคุณสมฤทัยจะให้คณะกรรมการแต่ละท่าน
ได้เซ็นรับทราบในค าสั่งของคณะกรรมการประมงจังหวัดชลบุรี และอีกหนึ่งค าสั่งคือการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเรือประมง กับคณะกรรมการประเมินราคากลางเรือประมง ซึ่งในค าสั่งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่          
ของส านักงานประมงจังหวัดและประมงจังหวัดเป็นคณะกรรมการ 
  

/ประธาน... 
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 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการนั้นขอให้เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประสานและด าเนินงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 ส านักงานประมงอ าเภอ  
4.4.1  ประมงอ าเภอเกาะจันทร์     

นายกตัญญู  ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งเรื่องจาก   
เกษตรอ าเภอเกาะจันทร์ ว่ามีเกษตรกรด้านประมงได้รับผลกระทบจากน้ าที่ท่วมล้นตลิ่งท าให้สัตว์น้ าหลุดออก
จากบ่อเลี้ยง ในวันที่  18 ตุลาคม 2563 จึงได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบร่วมกับเกษตรอ าเภอเกาะจันทร์             
และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สภาพพ้ืนที่พบว่าเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า      
ที่ติดกับคลองระบายน้ า ซึ่งในวันเกิดเหตุปริมาณน้ าในอ่างเก็บคลองหลวงเกินจุดเก็บกักจึงมีการระบายน้ าออก
ร่วมกับปริมาณน้ าในคลองปลายทางมีปริมาณมากท าให้ระดับน้ าหนุนสูงขึ้นและระบายไปได้ช้า ท าให้บ่อเลี้ยง
สัตว์น้ าดังกล่าวถูกน้ าท่วม โดยเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้เข้าให้การช่วยเหลือในความเสียหาย จ านวนเงิน 
10,076 บาท และมีเกษตรกรอีก 4 รายที่ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ข้างต้นเกษตรกรได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ในท้องถิ่นรับทราบและให้การช่วยเหลือ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.2  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 

 นายสรชัยฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ปัญหาของทางอ าเภอเกาะสีชังนั้นจะเป็นปัญหาของสมาคม
ประมงเกาะสีชัง ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการค้าน้ ามัน ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถปิดงบบัญชีได้ เนื่องจากบัญชีนั ้น     
ไม่ม ีความเป็นปัจจ ุบ ัน ท าให ้ไม ่สาม ารถจ่ายเงินให ้ก ับสมาช ิกได ้ และปัญหาเกี ่ยวกับมาตรา 175              
ซึ ่งทางเทศบาลเกาะสีช ังได ้ร ับงบประมาณสนับสนุนในการสร้างกระช ังช ุมชน  เพื ่อให ้ชาวประมง             
มารวมตัวกันเลี้ยงสัตว์น้ า สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งอยู่บริเวณแหลมงู ทางทิศใต้ของเกาะ แต่บริเวณนั้น
ไม่ได้อยู่ในเขตที่จะขอประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอ าเภอเกาะสีชัง 

นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า พ้ืนที่ที่น าเข้าประชุมคณะกรรมการฯ นั้นมีอยู่ 3 แปลง     
แต่ที่จะเพ่ิมเข้ามาใหม่นี้นั้นยังไม่ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง จังหวัดชลบุรี  
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การจะอนุญาตได้นั้น ต้องอยู่ในเขตที่มีการประกาศเขตแล้วเท่านั้น 
หากอยู่นอกเขตก็ไม่สามารถท าได้ และการจะสร้างกระชังนั้นต้องขออนุญาตจากเจ้าท่าด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3  ประมงอ าเภอบางละมุง 

 นายสุวิทย์ฯ แจง้ในที่ประชุมว่า ในพื้นที่อ าเภอบางละมุง มีประเด็นเกี่ยวกับศูนย์เครือข่ายเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพราะในพ้ืนที่บางละมุงเองนั้นศูนย์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกส่วนใหญ่ไม่ได้มีการท างานด้านการประมง 
แต่เป็นศูนย์ฯ ที่เกี่ยวกับการปลูกพืช เช่น มะพร้าว สับปะรด มันส าปะหลัง เสียมากกว่า  และอีกหนึ่งปัญหา   
คือความขัดแย้งของชาวประมง ซึ่งเป็นการขัดแย้งของตัวบุคคลเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่  แต่น ามา            
ซึ่งการฟ้องร้องกันต่อประมงอ าเภอ ซึ่งหากไม่มีการจัดการใด ๆ เลยนั้นอาจจะน าไปสู่ปัญหาที่บานปลายถึงขั้น
น าไปฟ้องร้องกับศูนย์ด ารงธรรมได ้

มติที่ประชุม  รับทราบ 

       /4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง... 



๑๐ 
 

   4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง 
 นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของอ าเภอบ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ นั้น ทั้ง 3 อ าเภอ 
ได้คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศ.พ.ก. และเข้าไปส ารวจพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแล้ว ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย
เกษตรทฤษฎีใหม่ในปีที่ผ่านมา เพ่ือด าเนินการให้เป็นศูนย์เครือข่ายผู้น าในปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อย          
และแหล่งน้ าที่ได้จากโครงการจัดสรรที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอบ่อทอง และหนองใหญ่พร้อมส าหรับการปล่อย     
พันธุ์สัตว์น้ าแล้ว จะด าเนินการประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี เพ่ือขอสนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิล
เพ่ิมเติมต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.5  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 

นางสาวทิพวัลย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า อ าเภอพนัสนิคมมีทั้งหมด 17 ต าบล ที่มีการขอรับ     
การช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส ารวจ และน าเข้าประชุมเพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง  
ว่ามีผู้ประกอบการรายใดบ้างที่เข้าข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือ ขณะนี้ทางท้องถิ่นได้มีการช่วยเหลื อเบื้องต้น
แล้วแต่ติดที่ มีงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้มีการประสานงานกับทางอ าเภอในการให้ช่วยเหลือ          
เรื่องที่ 2 การออกใบรับรอง APD ของเกษตรกรซึ่งปัญหาที่พบคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน   
และแพที่มีการซื้อขายในพ้ืนที่จะเป็นการซื้อขายผ่านแม่ค้าคนกลางจึงไม่มีการขึ้นทะเบียน และในตอนนี้        
ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มาขึ้นทะเบียน อีกทั้งงานเกี่ยวกับอ าเภอ เนื่องจากอ าเภอพนัสนิคมจะมีการจัดงาน
อ าเภอเคลื่อนที่ทุกเดือน การเข้าร่วมงานจ าเป็นต้องมีสิ่งของ เอกสาร หรือปลา เพ่ือน าไปแจกจ่าย ดังนั้น
ต้องการสนับสนุนจากทางส านักงานประมงจังหวัด เกี่ยวกับสิ่งของที่น าไปแจก รวมถึงการติดตามฟาร์มเลี้ยง
จระเข้ของคุณเจษฎา ที่มีการย้ายจระเข้ออกและประกาศขายที่ดินบริเวณนั้น อยากให้ทางส านักงานฯ        
ช่วยตรวจสอบว่าเคลื่อนย้ายไปที่ใด และได้ท าการยกเลิกการเลี้ยงหรือไม่ เพ่ือจะได้สะดวกในการติดตามต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.6  ประมงอ าเภอพานทอง   

 นางมยุร ี  ณ  พ ัทล ุง แจ้งในที ่ป ระช ุมว ่า  ทางอ าเภอพานทองม ีป ัญหาอ ุทกภ ัยที ่ต ่อ
เนื่องมาจากอ าเภอพนัสนิคม เพราะเป็นพื้นที่รับน้ าต่อจากอ าเภอพนัสนิคม แต่ไม่ได้รับความเสียหายมาก 
เนื่องจากทางปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานงานที่รวดเร็ว  สามารถเปิดประตูระบายน้ าได้ทันเวลา 
เพราะทางรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เองได้ให้ความส าคัญกับเรื ่องนี ้มาก เนื่องจากพานทอง         
มีเขตของอุตสาหกรรมร่วมอยู่ด้วย และที่มีปัญหาอีกด้านคือ การออกใบรับรอง APD มีปัญหาเช่นเดียวกับทาง
อ าเภอพนัสนิคม และเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของอ าเภอจะเลี้ยงปลาปนกุ้ง การออกใบรับรองจึง          
ท าได ้     ค่อนข้างยาก ส่วนงานของอ าเภอนั้นค่อนข้างจะมีมากจึงท าให้ขาดการติดต่อไปบ้าง    

มติที่ประชุม  รับทราบ                 
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4.4.7  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี   

นายสายันห์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางสมาคมประมงสมุทรสาครได้สอบถามมาว่า กรณีคดีความ
ของเรืออวนลากคานถ่างนั้นมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง 

ประธาน ชี้แจงในที่ประชุมว่า กรณีดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครอง           
ซึ่งทางเราเองนั้นไม่สามารถไปเร่งการท างานของศาลฯ ได้ เนื่องจากจะเป็นการท าให้เกิดการล่วงละเมิดศาล 
หากชาวประมงมีการสอบถามเข้ามาสามารถตอบได้เพียงว่ายังอยู่ในขั้นตอนของศาลปกครองเท่านั้น 

นายสายันห์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า อ าเภอเมืองยังมีปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบใช้เครื่องมือไอ้โง่         
ซึ่งพบมากบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง ซึ่งได้รับการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ปัญหาในส่วนตรงนี้นั้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถควบคุมการผลิต
และการขายได้ หากสามารถท าได้ก็จะไม่เกิดปัญหา แต่เมื่อเกิดแล้วจะใช้หลักการการจับขณะท าการประมง 
หรือก าลังจะท าการประมงหรือแม้แต่การมีไว้บนเรือแต่ยังไม่ได้วางก็ถือว่าเป็นการเตรียมการท าการประมง 
สามารถจับได้เช่นเดียวกัน   

มติที่ประชุม  รับทราบ                               

4.4.8  ประมงอ าเภอศรีราชา    

นางสาวธีรวรรณ์ ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของอ าเภอศรีราชานั้นมีอยู่  3 เรื่อง  คือ                    
1 เรื่องแปลงหอยที่ได้น าเสนอไปในขั้นต้นแล้ว 2 คือเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าส าหรับชาวประมง ซึ่งขณะนี้            
ก าลังด าเนินการประชาสัมพันธ์ ซึ่งพบว่ามีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก การลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจ
ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดี และเรื่องที่ 3 คือ เรื่องพ้ืนที่วางปะการังเทียม ซึ่งเป็นโครงการของส านักงาน
ประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อ าเภอศรีราชา เขียนโครงการขอสนับสนุนจัดวางปะการังเทียมจากกองทุนไฟฟ้า
ซึ่งต้องการทราบพิกัดว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่    

นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ท าหนังสือสอบถามไปทางกองทัพเรือแล้ว       
และทางกองทัพเรือได้ตอบกลับมาว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ส าหรับซ้อมยิงของ กองพันที่ 33 ซึ่งไม่เหมาะ    
กับการวาง ขณะเดียวกันก็ได้สอบถามไปยังกรมเจ้าท่าว่าสามารถท่ีจะวางในจุดใดได้บ้าง 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในการวางปะการังเทียมนั้นความสูงของยอดปะการังเทียมถึงผิวน้ า
ต้องอยู่ที่ความลึกอย่างน้อย 10 เมตร หากตื้นกว่านั้นไม่สามารถวางได้ อย่างไรก็ตามต้องได้รับอนุญาต       
จากเจ้าของพ้ืนที่ หากไม่มีการอนุญาตแม้โครงการจะดีและน่าสนใจอย่างไรก็ไม่สามารถด าเนินการได้     

มติที่ประชุม  รับทราบ                                              

4.4.9  ประมงอ าเภอสัตหีบ  
      นายอนุสรณ์  ไชยตะมาศ แจ้งในที่ประชุมว่า จากต้นเดือนที่ผ่านมาทางอ าเภอสัตหีบได้มี     

การจัดประชุมบูรณาการรับฟังความคิดเห็น และปัญหาของกลุ่มประมงระหว่างหน่วยงานของประมง เรือตรวจ
การประมง ต ารวจน้ า และปกครองท้องถิ่นของอ าเภอ ทราบว่าปัญหาที่พบมากในเรือประมงพาณิชย์ คือ 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือประมง เนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 ที่ท าให้แรงงานต่างด้าวที่
เคยท างานอยู่เดิมไม่สามารถกลับเข้ามาท างานได้ และต้องการให้มีการต่อระยะเวลาการขอหนังสือคนประจ า
เรือส าหรับแรงงานต่างด้าวในเรือประมงตามมาตรา 83        

 
 

/นางจุฑารัตน์ฯ… 
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นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า การขยายระยะเวลาการขอหนังสือคนประจ าเรือ       
ส าหรับแรงงานต่างด้าวในเรือประมงตามมาตรา 83 เป็นการประกาศจากส านักนายกรัฐมนตรี โดย            
ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนั้นในการประกาศรอบใหม่หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี      

นายอนุสรณ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่พบคือ การจ้างผู้ควบคุมเรือคนไทย     
แต่ผู้ปฏิบัติงานจริงนั้นเป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งการตรวจจับค่อนข้างยากเพราะการท างานในช่วงเวลากลางคืน 
เมื่อมีการตรวจจับ 1 ล า ก็จะมีการแจ้งเครือข่ายของเรือประมงท าให้ไม่สามารถจับกุมได ้  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ปัญหานี้มีส่วนมาจากการที่คนไทยเองให้แรงงานต่างด้าวเช่าเรือ   
เพ่ือท าการประมง โดยไม่ทราบว่าหากถูกจับกุมเจ้าของเรือจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ แต่ในส่วนของ         
แรงงานต่างด้าวเองนั้น  ไม่มีความผิดเพราะมีกฎหมายคุมครองตาม พ .ร.บ.สิทธิฯ ซึ่ งมีการลงโทษ             
เพียงการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น   

มติที่ประชุม  รับทราบ                                     

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายสราวุฒิ  พุดค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แจ้งในที่ประชุมว่า จากที่ได้รับงบลงทุน    
ปี 2564 ตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ปี 2560 ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการ    
3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบราคากลาง  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ  ซึ่ งจะขอให้ ร่วมกัน พิจารณ าแต่ งตั้ งรายชื่ อคณ ะกรรมในครั้ งนี้  
ซึ่งคณะกรรมการในแต่ละชุดนั้นต้องมีรายชื่อไม่ซ้ ากัน อีกทั้ งคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้จะตรวจสอบ         
ทั้ง 2 โครงการ 
 นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ในแต่ละชุดขอให้เป็นบุคคล       
ที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันเพ่ือให้สะดวกต่อการด าเนินงานและติดต่อประสานงาน 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า คณะกรรมการให้เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันก่อน     
หากคนไม่พอจึงขยายออกไป เพ่ือความสะดวกจะขอให้เลือกหัวหน้ากลุ่มและประมงอ าเภอเป็นอันดับแรก 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบราคากลาง   
1. นายเศรษฐพงศ์ ดนตรี   นายช่างโยธาช านาญงาน ประธานกรรมการ 
2. นายจิรวัฒน์  วันมา    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  กรรมการ 
3. นายปริญญ์  วิรุณราช    นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
1. นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประธานกรรมกา  
2. นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม     ประมงอ าเภอบางละมุง   กรรมการ 
3. นางปิยะนาถ  จึงกระแพ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.  นางอภิญญา  เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์ ประมงอ าเภอศรีราชา    กรรมการ 
3.  นายสรชัย  เพ็ชรจ ารัส ประมงอ าเภอเกาะสีชัง    กรรมการและเลขานุการ 
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