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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/๒๕๖4 

และประชุมประจ าเดือนมกราคม 2564 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 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 วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
๕. นายธวัชชัย หลวงอินทร์ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
   ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
๖. นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
๗. นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
๘. นายสุทธิพงษ ์ พรรณไพบูลย์ เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 
   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
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. นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม ประมงอ าเภอท่าใหม่ 
๑๖. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงช านาญการ 
๑๗. นางจิราภรณ์ สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
๑๘. นางส าอางค์ หมื่นไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๙. นางสาวพลอยศิร ิ เจริญศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
๒๐. นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4 
๒๑. นางสาวอายุทัย  ลักษณา นักวิชาการประมง 
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๒๒. นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง นักวิชาการประมง 

๒๓. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง 

๒๔. นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๒๕. นายสุวินัย เงินโสม จ้างเหมาบริการ 
๒๖. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย์ จ้างเหมาบริการ 
๒๗. นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ ์ จ้างเหมาบริการ 
๒๘. นางสีไว ก้องโสตร์ จ้างเหมาบริการ 
ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประภาส พิมลกนกวรรณ ลา 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร  วรสายัณห์  ประมงจังหวัดจันทบุรี  
 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรีครั้งที่ 4/2564 ประจ าเดือน
มกราคม ในวันนี้มีวาระที่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรื่องโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ซึ่งต้องท าโครงการและรายงานผลให้กรมประมงทราบภายในเดือนนี้  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
นายหิรัณย์  บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564  
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
1. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ร้อยละ 13.35 

1.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (ตรวจสอบและรับรอง) ใช้จ่ายงบประมาณไป 
ร้อยละ 13.25  
• จ านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 

275/106 ฟาร์ม 
• จ านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC แผน/ผลปฏิบัติงาน 45 ฟาร์ม 
• ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 

1,104/370 ตัวอย่าง 
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• ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพ่ือการรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 550/176 ตัวอย่าง 
• ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 

417/180 ฟาร์ม 
• ตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 125/14 ฟาร์ม 
• ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการน าใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า แผนปฏิบัติงาน 12 ฟาร์ม 
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า) (กุ้งไปจีน)  
• การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอดโรคใน (Country free) ฟาร์มกุ้งทะเล 

- กุ้งทะเล แผน/ผลปฏิบัติงาน 504/144 ตัวอย่างวิเคราะห์  
• การเฝ้าระวังเชิงรับ (Walk in)  

- ตัวอย่างสัตว์น้ าป่วย แผน/ผลปฏิบัติงาน 364/555 ตัวอย่างวิเคราะห์ 
- การตรวจคัดกรองเชื้อตัวอย่างต่างๆ แผน/ผลปฏิบัติงาน 1,440/247 ตัวอย่างวิเคราะห์ 

กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ า  
• ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน – ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แผน/ผล

ปฏิบัติงาน 1,260/324 ตัวอย่าง 
• ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 4,560/1,146 

ขวด/ซอง 
1.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ร้อยละ 22.84 

กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งขาว อ.นายายอาม จ.จันทบุรี) 
• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (ภูมิภาค) แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/3 ครั้ง 
กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย – หนองชิ่ม) 
• ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 33/33 ราย 
• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (ภูมิภาค) แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/3 ครั้ง 

1.3 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ร้อยละ 22.84 
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ชลประทานน้ าเค็ม)  
• ตรวจวิเคราะห์น้ าและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ แผนปฏิบัติงาน 60/120 ครั้ ง/

ตัวอย่าง ผลปฏิบัติงาน 32/162 ครั้ง/ตัวอย่าง 
• ให้บริการสูบน้ าแก่เกษตรกร แผนปฏิบัติงาน 1,080/3,600,000 ซม./ลบ.ม. ผลปฏิบัติงาน 

397/1,785,000 ซม./ลบ.ม. 
• ให้บริการบ าบัดน้ าทิ้ง (เติมอากาศในคลองบ าบัด) แผน/ผลปฏิบัติงาน 6,000/2,144 ชั่วโมง 

2. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กิจกรรม : เพ่ิมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ได้รับเงินงวดแล้ว 1,265,300 บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  
ร้อยละ 33.20 
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• ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 5,570,000/772,000 ตัว 
• ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 5,570,000/772,000 ตัว 
กิจกรรม : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ร้อยละ 7.46 
• ให้บริการผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าฯ แผน/ผลปฏิบัติงาน 150,000/32,111 ราย 
• จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 100/116 ชนิด 
• จัดนิทรรศการ แผนปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 

3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3.1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ร้อยละ 21.70 
• ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 4,000,000/850,000 ตัว 
• ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่งในแหล่งน้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 4,000,000/850,000 ตัว 
• สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 3/3 แห่ง 
• ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง แผน/ผลปฏิบัติงาน 150/47 ราย 
• ติดตามและตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในอ่าวคุ้งกระเบน แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/3 ครั้ง 
• ผลิตปุ๋ยหมักจากดินเลนกุ้งเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผน/ผลปฏิบัติงาน 20,000/23,000 

กิโลกรัม 
4. ผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
4.1 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 21 ราย (ตั้งแต่เริ่มโครงการ – ธันวาคม 63) 

• เกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงแล้วสะสมถึงเดือนธันวาคม 63  จ านวน   4 ราย 
• เกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงในเดือนธันวาคม 63 จ านวน 1 ราย 
• เกษตรกรที่ยังไม่ได้เลี้ยงกุ้งคงเหลือ จ านวน 17 ราย 
• เกษตรกรที่จบการเลี้ยง (ตั้งแต่เริ่มโครงการ – ธันวาคม 63) จ านวน 1 ราย 

- เกษตรกรขาดทุน (ตั้งแต่เริ่มโครงการ – ธันวาคม 63) จ านวน 1 ราย ขาดทุน 45 ,500 
บาท คิดเป็นร้อยละ 25  

4.2 อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 26 ราย (ตั้งแต่เริ่มโครงการ –ธันวาคม 63) 
• เกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงแล้วสะสมถึงเดือนธันวาคม 63  จ านวน  14 ราย 
• เกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงในเดือนธันวาคม 63 จ านวน 0 ราย 
• เกษตรกรที่ยังไม่ได้เลี้ยงกุ้งคงเหลือ จ านวน 12 ราย 
• เกษตรกรที่จบการเลี้ยง (ตั้งแต่เริ่มโครงการ –ธันวาคม 63) จ านวน 2 ราย 

- เกษตรกรขาดทุน (ตั้งแต่เริ่มโครงการ –ธันวาคม 63) จ านวน 1 ราย ขาดทุน 157 ,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 

- เกษตรกรได้ก าไร (ตั้งแต่เริ่มโครงการ – เดือนธันวาคม 63) จ านวน 1 ราย ได้ก าไร 1,430 
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 
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5. ผลการด าเนินงานการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการ
ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ทางศูนย์ฯ 
ได้ด าเนินการบริการเกษตรกรเพ่ือรับค าขอหนังสือรับรองดังกล่าว ตั้งแต่วั นที่ 5 มกราคม ถึงวันที่  
12 มกราคม 2564  บัดนี้ ยังไม่มีเกษตรกรมายื่นค าขอรับบริการออกหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว 

6. ตามหนังสือ ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 007/ว 13 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน
เพ่ือบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม
ประมง โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า2. ด้านเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. 
ด้านการแก้ไขปัญหาการประมงในพ้ืนที่ 4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการประมง 5. ด้านการสงเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นั้น ถ้าหากว่าทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการในด้านที่กล่าวมา
จะแจ้งให้ทางจังหวัดทราบต่อไป 

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 375/140 ราย ร้อยละ 40 
• จ านวนฟาร์มสัตว์น้ าชายฝั่งที่รับรองมาตรฐาน GAP/CoC ผลปฏิบัติงาน 46 ฟาร์ม  

1.2. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
• ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพื่อรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 750/226 ครั้ง ร้อยละ 30 
• ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 

565/342 ครั้ง ร้อยละ 60 
• ตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) แผน/ผล

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

2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.) 
ระยะที่ 2 ประจ าเดือนมกราคม 2564 
 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ อ.แหลมสิงห์ อ.ขลุง และอ.เมือง จ านวน 24 ราย  เดือนกันยายน 
– ตุลาคม 2563 มีการปล่อยกุ้งขาว จ านวน  6 ฟาร์ม 

 ผลการติดตามประเมินโครงการ 
• พ้ืนที่ อ.แหลมสิงห์ ปล่อยกุ้งเลี้ยง จ านวน 5 ฟาร์ม จับผลผลิตแล้ว จ านวน 4 ฟาร์ม พบว่า ก าไร 

จ านวน 2 ฟาร์ม ขาดทุน จ านวน 2 ฟาร์ม สาเหตุ พบปัญหาด้านโรคตัวแดงดวงขาวระหว่างการ
เลี้ยงอยู่ระหว่างการติดตามผลการเลี้ยง จ านวน 1 ฟาร์ม 
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• พ้ืนที ่อ ขลุง ปล่อยกุ้งเลี้ยง จ านวน 1 ฟาร์ม จับผลผลิตแล้ว จ านวน 1 ฟาร์ม พบว่า อยู่ระหว่าง
การติดตามผลการเลี้ยงเนื่องจาก จับฉุกเฉินพบปัญหาด้านโรคตัวแดงดวงขาว 

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 P 25 2,000,000 ตัว 
4. สถานการณ์โรคกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 1 – 8 มกราคม 2564 

4.1. ข้อมูลอาการโรคขี้ขาวจากการสอบถามเกษตรกรที่มารับบริการ 
- อ.เมือง ตรวจจ านวน 7 ฟาร์ม ไม่พบ 
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 11 ไมฟ่าร์ม  

4.2. ข้อมูลโรค WSSV จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เกษตรกรมาขอรับบริการ 
- อ.เมือง ตรวจจ านวน 4 ฟาร์ม ไม่พบ  
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 2 ไมฟ่าร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 50 

4.3. ข้อมูลโรค EMS/AHPND จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เกษตรกรมาขอรับบริการ 
- อ.เมือง ตรวจจ านวน 7 ฟาร์ม พบ 1 ฟาร์ม ร้อยละ 14.29  
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 11 ฟาร์ม ไมพ่บ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
นายภูริทัช วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี  
 ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดบางตัว เช่นการตรวจลักลอบ 
ในพ้ืนทีท่ี่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
และจุดผ่อนปรนต่างๆ ที่ยังปิดชั่วคราวอยู่ ได้แจ้งให้ต้นสังกัดทราบแล้ว  
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทางกรมประมง กอง

ตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ได้มอบหมายให้ศูนย์แจ้ง – เข้าออก ตรวจคัดกรอง
ลูกเรือและรายงานไปยังกรมประมง 

2. กรมประมงมีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ประสานประมงจังหวัดเพ่ือมอบหมายสาธารณสุขเข้าร่วม
ตรวจหรืออย่างน้อยวัสดุอุปกรณ์ ปัจจุบันทางด่านฯ ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
นางฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน์ ผอ.ศูนย์ฯ รายงานการด าเนินงานงบประมาณปี 2564 ที่กองฯ แจ้งเป้าหมาย
มาแล้ว ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 ดังนี้ 
1. งานผลิตสัตว์น้ า ปีนี้เป้าหมาย 4.1 ล้านตัว ผลเดือนนี้ ไม่มีปล่อย รวมปล่อยที่จันทบุรีตั้งแต่ ต.ค.63 –ม.ค.

64 จ านวน 235,000 ตัว รวมปล่อยทั้งหมดในจันทบุรีและตราด 305,000 ตัว 
2. งานฟ้ืนฟูปลาไทย แผน 500,000 ตัว ผลปล่อยเดือนนี้ ไม่มีปล่อย รวมตั้งแต่  ต.ค.63 - ม.ค.63 รวม 

100,000 ตัว โดยปล่อยเฉพาะ จ.ตราด 
3. งานตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง  

 จากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP กบ 1 ราย มีแผนเข้าตรวจในเดือน
ม.ค.64 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขอความอนุเคราะห์ให้ทาง สนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี ส่งค าขอให้ศูนย์ฯ ต้น
เดือนมกราคม 64 นั้น บัดนี้ยังไม่ได้รับ ทั้งนี้เนื่องจากการสถานการณ์โควิด 19 จึงขอเป็นช่วงปลายเดือน 
ม.ค.64 (26-28 ม.ค.64) ซึ่งทางศูนย์จะท าแผนเข้าตรวจช่วงวันที่ 4-5 ก.พ.64 โดยทางศูนย์ต้องส่ง
ตัวอย่างสัตว์น้ าไปที่ศพจ.อยุธยาฯ พร้อมตัวอย่างสัตว์น้ าอ่ืนๆ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 64 (เนื่องจาก
ศูนย์ฯ อยุธยาจะรับตัวอย่างแต่ละเดือนไม่เกิน วันที่ 15 ของเดือนเท่านั้น) 

4. งานจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (จระเข้) 20 ราย 2 จังหวัด โดยจะสุ่มตรวจและให้ค าแนะน า 
ในวันที่ไปตรวจฟาร์มช่วงปลายเดือน ม.ค.64 ซึ่งทางศูนย์จะด าเนินการเฉพาะจังหวัดตราดก่อน เนื่องจาก
ติดสถานการณ์โควิด 19 ส่วนจังหวัดจันทบุรี คาดว่าจะเข้าไปด าเนินการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ หาก
สถานการณ์โควิด 19 ลดลง  

5. งานเงินทุนหมุนเวียน ต.ค.- 13 ม.ค.64 จ าหน่ายได้ 229,000 บาท และมีค่าใช้จ่าย 206,696.24 บาท 
6. การใช้จ่ายงบประมาณเงินในทั้งหมด ถึง 13 ม.ค.63 รวมร้อยละ 50.60  จากงบที่ได้รับ และเงินทุน

หมุนเวียน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 76.92 จากงบที่ได้รับ  การใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าแผนและตัวชี้วัดที่
ก าหนด เนื่องจากมีโครงการอบรมฯที่จ าเป็นต้องเลื่อนไปก่อน ไม่สามารถน ามาใช้ได้ เดิมก าหนดไว้เดือน
มกราคม 64 แต่จากสถานการณ์โควิด 19 จึงจ าเป็นต้องเลื่อนการอบรมไปเป็นเดือนมีนาคม2564 แทน 
ซึ่งคาดว่าน่าจะด าเนินการได้ ขณะนี้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ก าลังด าเนินการขออนุมัติ
การจัดอบรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
นายกฤษฎา  ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ แจ้งเรื่อง 
 ในเดือนธันวาคมกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้เข้ามาด าเนินการที่จังหวัดจันทบุรี มีทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. ส ารวจข้อมูลทรัพยากรประมงโดยการเก็บข้อมูลจากเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเรืออวนครอบปากกะตัก

จ านวน 4 ล า เรืออวนลากคู่จ านวน 1 คู่ และเรือประมงพ้ืนบ้าน เป็นเรือจมปูจ านวน 9 ล า 
2. ด าเนินการตรวจสุขลักษณะเรือประมง ในส่วนของการต่อใบอนุญาตท่ีหมดอายุจ านวน 1 ล า 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทางศูนย์ฯ อยู่ในพ้ืนที่
ควบคุม ท าให้ได้รับผลกระทบจึงต้องหยุดกิจกรรมทั้งในพ้ืนที่ จ. ระยอง และพ้ืนที่รับผิดชอบ จ.จันทบุรี 
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และ จ.ตราด ในเดือนมกราคมก่อนเบื้องต้น รอจนสถานการณ์คลี่คลายจะมีการวางแผนเข้าไปด าเนิน
กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
นายสุทธิพงษ์  พรรณไพบูลย์ เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน แจ้งเรื่อง 
 ในส่วนงานของศูนย์ฯ มี 2 งานด้วยกัน ดังนี้ 
1. งานป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี ได้รับการร้องเรียนเรื่องเรือหมึกสายบริเวณ

หินขุด ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าพ้ืนที่ จากการสอบถามชาวประมงในพ้ืนที่ทราบว่าได้มี
การเข้าไปใกล้บริเวณหินขุดในระยะ 3 ไมล์ ได้ตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง และช่วงเช้าวันนี้ ได้รับ
เรื่องร้องเรียน เรือคราดหอย บริเวณคลองหก ต.บางชัน อ.ขลุง ทางศูนย์ฯ ได้ประสานงานหน่วยป้องกัน
และปราบปรามเกาะช้างเข้าพ้ืนที่แล้ว  

2. เรื่องงานชุมชน ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการแจกสมุดบันทึกท าการประมง จ านวน 280 เล่ม ครบถ้วนแล้ว 
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 

3.7 ส านักงานประมงจังหวัด 
3.7.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
นายวิเชียร  วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรีแจ้งเรื่อง 
 การประสานงานเพ่ือบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงภายใต้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 2. ด้านเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 3. ด้านการแก้ไขปัญหาการประมงในพ้ืนที่ 4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
ประมง 5. ด้านการสงเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  
3.7.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง  
 งานเร่งด่วนเรื่อง การออกใบอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง และการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ครบห้วงเวลา 90 วัน  
ตามประกาศก าหนดแล้ว ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 และจะเร่งด าเนินการออกใบอนุญาตอีก 60 วัน ครบ
ก าหนดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.7.3 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
นายชัชวาล  อินทรมนตรี หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง  
1. การตรวจประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส าหรับฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
และศูนย์ศึกษาและการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ผ่านมาพบปัญหาเกษตรกร 
ยังไม่ทราบขั้นตอนการตรวจประเมิน 

2. แจ้งประมงอ าเภอเรื่องขึ้นทะเบียนฟาร์ม ทางกรมประมงได้ออกระเบียบการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพ่ิมเติม 
ประกอบด้วย ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน ไม่ใช้การถ่ายส าเนา และมีการถ่ายรูปเกษตรกรด้วย นอกจาก
การจับพิกัด GPS แล้วจะต้องถ่ายรูปกับเกษตรกรด้วย ทางกลุ่มฯ มีความเห็นว่าการขึ้นทะเบียนฟาร์มให้
เกษตรกรด าเนินการที่ส านักงานประมงจังหวัด ส่วนการจับพิกัด GPS และถ่ายรูป ขอมอบหมายให้ประมง
อ าเภอช่วยด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายธนิช  พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
 พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนา
อาชีพชุมชนประมง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 ชุมชน คณะท างานฯ ได้ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ ซึ่งได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ปัจจุบันแต่ละ
ชุมชนได้ส่งโครงการมาแล้วทั้งหมด 10 ชุมชน ดังนี้ 
 

ที ่
ชื่อองค์กรชุมชน

ประมงท้องถิ่น 
กิจกรรมตามแผนที่ได้รับอนุมัติ อุปกรณ์ที่ต้องการจัดซ้ือ 

1 กลุ่มประมงพื้นบ้าน

แหลมแม่นกแก้ว 

1. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

 - กิจกรรมการจดัตั้งและพัฒนาธนาคารสตัว์น้ า เช่น จัดหา

อุปกรณ ์ 

2. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง 

 - สนับสนุนอุปกรณซ์่อมแซมเครือ่งมือท าการประมง เช่น การ

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณส์ าหรับซอ่มแซมเครื่องมือประมง 

ไดโวสู่บน้ า ,หัวทราย, สาย

ยางอ๊อกซิเจน ,ปั๊มอ๊อกซิเจน

แบบลูกสูบ,สายไฟ,ถัง

พลาสติกสีขาว , อ่างสแตน

เลส แบบหลุม ฯลฯ 

 

2 กลุ่มประมงพื้นบ้าน

ต าบลสนามไชย 

1. . กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง 

- สนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือท าการประมง เช่น การ

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณส์ าหรับซอ่มแซมเครื่องมือประมง  

อวนสีขี้ม้า ด้าย 9 ช่องตา 

1.5 นิ้วและ2.5นิ้ว ,ลวด 

เบอร์ 8 ,เชือกแดง ,ชุน ฯลฯ 
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ที ่
ชื่อองค์กรชุมชน

ประมงท้องถิ่น 
กิจกรรมตามแผนที่ได้รับอนุมัติ อุปกรณ์ที่ต้องการจัดซ้ือ 

3 กลุ่มประมงพื้นบ้าน 

บ้านเตาปูน 

1. . กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง  

- สนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือท าการประมง เช่น การ

จัดหาเครื่องมือ อุปกรณส์ าหรับซอ่มแซมเครื่องมือประมง  

เนื้ออวนปู ,ตะกั่ว ,ทุ่น ,ด้าย

ไนล่อน ,เชือก ฯลฯ 

4 ชุมชนประมง

พื้นบ้านบ้านปาก

คลองใหญ ่

1. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง  

 - สนับสนุนอุปกรณซ์่อมแซมเครือ่งมือประมง 

 

เนื้ออวนปลา ,เนื้ออวนกุ้ง ,

เนื้ออวนปู ฯลฯ 

5 กลุ่มประมงพื้นบ้าน

ปากน้ าแหลมสิงห ์

กลุ่ม 2 

1. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง                                           

- สนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือประมง 

เนื้ออวนปลา ,เนื้ออวนกุ้ง ,

อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ 

6 กลุ่มประมงพื้นบ้าน

อ าเภอขลุง 

1. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

- กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสตัว์น้ า  

 

หัวทราย ,สายยางอ๊อกซเจน ,

ปั๊มอ๊อกซิเจนแบบลูกสูบ ,

สายไฟ ,ถังพลาสติก ฯลฯ 

7 กลุ่มประมงพื้นบ้าน

ต าบลหนองบัว-เกาะ

ขวาง 

1. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง 

- สนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเรือประมงเครื่องยนต์และ

เครื่องมือประมง 

เนื้ออวนปู,วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การซ่อมแซ่มเรือ เช่น สว่าน

ไฟฟ้า,ใบเจียร,ใบเลื่อย ฯลฯ 

8 บ้านปลา ธนาคารป ู 1. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

- กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสตัว์น้ า เช่น จัดหา

อุปกรณ ์

ชุดวัดคุณภาพน้ า ,ฮิตเตอร์

ควบคุมอุณหภูมิ ,อาหารปลา

และกุ้ง,ถังเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

ฯลฯ 

9 กลุ่มประมงพื้นบ้าน

ต าบลบางชัน 

1. กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัยสตัว์น้ า (จัดท าซั้งกอไม้ไผ่) 

 

ไม้ไผ ่ฯลฯ 

10 กลุ่มอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรอ่าว

บางกะไชยและแขม

หน ู

1. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง 

 - สนับสนุนอุปกรณซ์่อมแซมเครือ่งมือประมง 

 

เนื้ออวนปู ฯลฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการตามที่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทั้ง 10 ชมุชนเสนอ 






