
รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่  3/2564 
วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564  เวลา 10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดชลบุร ี

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. นายอนุสรณ์  ไชยตะมาศ  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
11. นายปริญญ์  วิรุณราช  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
12. นายกตัญญู  ทองภู่  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
13. นางสาวสมฤทัย  อรัญชัย  นิติกรปฏิบัติการ 
14. นางปิยะนาถ  จึงกระแพ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
15. นางณัฐฐา  รื่นลาภะ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
16. นายสราวุฒิ  พุดค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นายบรรจง  ค าทอง  พนักงานธุรการ ส 4 
18. นางสาวพุธติยา  มังกรแก้ว นักวิชาการประมง 
19. นางสาวจุฑาศิณี  จินรักษ์  นักวิชาการประมง 
20. นายพิสิฐ  พุ่มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมง 
21. นายอภิชาต  ไชยลาภ  เจ้าพนักงานประมง 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางมยุรี  ณ พัทลุง  ติดราชการ   

ผู้ร่วมประชุม 

1.  นายชัชวาล  ไมตรี  เจ้าหน้าที่ คชก. 
2.  นางสาวปณิดา  แซ่ลิ่ม  เจ้าหน้าที่ saebook 
3.  นายพีรพงษ์  ค าจันทร์  เจ้าหน้าที่ saebook 

 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 



เริ่มประชุมเวลา   10.30 น. 
นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ   

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2564 สืบเนื่องจาก 
การประชุม วันที่  8 ธันวาคม 2563 การเชิญประชุมในทุกเดือนนั้นเนื่องจาก เพ่ือการด าเนินงาน            
ของส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปโดยปกติ และยังมีงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เรื่องที่ต้อ งแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ า ดั งนั้ นต้องมีการหารือ เพ่ือเตรียมการและสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ควบคู่กัน ไปได้                
อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.1  การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
1.1.1 การรับฟังข่าวสาร        

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จังหวัดชลบุรี   
เป็นพ้ืนที่ ที่มีความเสี่ยงสูงรองจากจังหวัด สมุทรสาสาคร ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกคนระมัดระวัง    
ปฏิบัติตามข้อก าหนด ข้อปฏิบัติ และข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด งดเว้นการประชุม การพบปะเกษตรก ร     
ในเรื่องการออกนอกพ้ืนที่เดินทางข้ามจังหวัดหัวหน้าหน่วยงานสามารถออกใบอนุญาตให้แก่บุคลากร 
ข้าราชการ ลูกจ้างภายในหน่วยงานได้  ในส่วนของบุคคลทั่วไปสามารถขอได้ที่  ผู้ ใหญ่บ้าน ก านัน             
หรือนายอ าเภอ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.1.2 การดูแลตัวเอง         
ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า ให้ท าใบรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และแสกนอุณหภูมิ ให้ผู้มาติดต่อ

ส านักงาน ทั้งชาวประมงที่มายื่นกู้ ผู้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน และอ่ืน ๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ SAEBOOK     
เป็นผู้ก ากับดูแล เนื่องจากเป็นด่านแรกที่พบผู้มาติดต่อ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.1.3 การดูแลในส านักงาน และการบริการประชาชน     
ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ก าชับแม่บ้าน ในการท าความ

สะอาด ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อทั้งบริเวณราวบันไดและลูกบิดประตู ในบริเวณที่มีการจับต้องบ่อย ๆ ทั้งเช้า – เย็น                       
ในทุก ๆ ห้อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (สรุปข้อความ + รูปภาพกิจกรรม) 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต้องเป็นแบบวันต่อวัน ให้สรุปข้อความว่า 

ใครท าอะไร หรือร่วมกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยสรุปให้ครบถ้วน โดยให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่าย
ประชาสัมพันธ์น ามาประกอบท ากระดานข่าวของทางส านักงานประมงจังหวัดและส านักงานประมงอ าเภอด้วย 
น ามาเก็บรวบรวมไว้ในอัลบัมไลน์ข่าวประชาสัมพันธ์ของส านักงาน เพ่ือให้สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.3 / มาตรการ… 



1.3  มาตรการรับรองการปนเปื้อนของโควิดในสัตว์น้ า 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การรับรองการปนเปื้อนโควิดในสัตว์น้ า จากการประชุม conference 

กรมประมง โดยกองตรวจราชการ ได้ท าหนังสือถึงประมงจังหวัดทุกจังหวัด ก าชับเกี่ยวกับจากสถานการณ์   
ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ 4 กลุ่มที่ ได้รับความเดื อดร้อน ให้ออกหนังสือรับรองในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ        
การปนเปื้อนของโควิดในสัตว์น้ า โดยหน่วยรับค าขอได้แก่ ส านักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ศูนย์วิจัยตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง ที่ตั้ งอยู่ ในส่วนภูมิภาค กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ า           
เป็นหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับค าขอหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการป้องกัน
การปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการ หลังจากรับค าขอแล้ว
ด าเนินการส่งต่อ ให้หน่วยตรวจประเมิน เพ่ือให้ออกหนังสือรับรองเพ่ือสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ า 
โดยให้ประมงอ าเภอเป็นผู้รับค าขอและรวบรวม จากนั้นส่งให้ส านักงานประมงจังหวัด  และทางส านักงาน
ประมงจังหวัดจะส่งต่อให้หน่วยงานตรวจสอบต่อไป โดยหลักเกณฑ์การประเมินจะใกล้เคียงการออก GAP    
แต่อาจจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ประเมิน หากด าเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการปฏิบัติตาม
แนวทางของสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมของกรมประมง ให้รายงานผลกลับมายังส านักงานประมง
จังหวัด เพ่ือให้ส านักงานประมงจังหวัดพิจารณาออกหนังสือรับรองภายใน 3 วัน นับจากได้รับหนังสือ 
ส านักงานประมงจังหวัดพิจารณาและลงนามภายใน 1 วัน และสามารถออกหนังสือรับรองได้ ส านักงาน
ประมงจังหวัดด าเนินผลการออกหนังสือรับรองผลการตรวจมาตรการให้กองตรวจราชการตามแบบฟอร์ม   
ทาง E-mail เท่านั้น และระบุหัวข้อการจัดส่งเป็น รายงานผลการออกหนังสือรับรองโควิด-19  

1.3.1 ฟาร์มเลี้ยง 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า รับผิดชอบการตรวจประเมินโดยหน่วยงานกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง

น้ าจืดที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงในการรับผิดชอบ 
1.3.2 modern trade 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า modern trade เช่น BigC Makro Lotus รับผิดชอบการตรวจประเมิน
โดย กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  ให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง                 
ในการรับผิดชอบ 

1.3.3 สะพานปลา 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่ารับ ผิดชอบการตรวจประเมินโดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

และกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าและการสืบค้นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง   
เป็นผู้รับผิดชอบ 

1.3.4 เรือประมงพาณิชย์ 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า รับผิดชอบการตรวจประเมินโดยหน่วยงานของกองตรวจสอบเรือประมง 

สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ หากผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ยื่นขอมาให้ประมง
อ าเภอส่งมายังส านักงานประมงจังหวัด และทางส านักงานประมงจังหวัดส่งต่อให้ด่านตรวจสัตว์น้ าเป็น            
ผู้ตรวจสอบประเมินผล ให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเรือประมงพาณิชย์มี สร.3 
รองรับอยู่ซึ่งอาจจะไม่มีปัญหามากนัก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

1.4/ โครงการช่วย... 



1.4 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า มีหนังสือสั่งการจากกรมประมงให้ส านักงานประมงจังหวัดสร้าง     

ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคอาหารทะเล และช่วยเหลือเกษตรกรในการจ าหน่ายผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของโควิด ซึ่งจะมีกิจกรรม 2 ส่วนคือ ส่วนแรกการประชาสัมพันธ์โดยด าเนินการวันที่ 30 
ธันวาคม 2563 โดยการเปิดตลาด ส่วนที่ 2 คือช่วยเหลือเกษตรกรในการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าซึ่งจะมีการ
ด าเนินการทุกสัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนนี้ และน ามาวิเคราะห์สถานการณ์อีกครั้งว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร 

นายสายันห์  จันทร์ช่วย ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี  แจ้งในที่ประชุมว่า ป้ายที่น าไปติดที่ตลาด        
ไม่เพียงพอเนื่องจากตลาดมีเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง ผู้ค้าหลายท่านต้องการป้ายเพ่ือรับรอง ปัญหาที่พบคือ          
มีการเคลื่อนย้ายป้ายให้อยู่ใกล้ร้านของตน ผู้ค้าจึงได้ร้องขอป้ายเพ่ิม หลายรายยินยอมขอไฟล์เพ่ือพิมพ์      
และน าไปติดที่ร้านของตนแทน เพราะการมีป้ายสามารถช่วยให้สามารถขายผลผลิตได้มากขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.5  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2564 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดใหม่ ที่ใช้ส าหรับปีนี้ โดยจะต้อง

มีการแต่งตั้งปีละครั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดมีหน้าที่ท าในเรื่องของตัวชี้วัดและสรุปประเมิน 
คณะกรรมการได้แก่ ตัวแทนประมงอ าเภอ 1 เป็นประมงอ าเภอบางละมุง และหัวหน้ากลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม    
ประมงจังหวัด รวมทั้งหมด 5 คน พิจารณาตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลก่อนจะน าตัวชี้วัดถ่ายทอดลงสู่แต่ละคน 
จะมีรายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบที่ 1/2564 ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564 ในส่วนของจังหวัดชลบุรีรับผิดชอบทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมระดับหน่วยงาน เต็ม 5 ต้องมีการเบิกจ่าย
มากกว่าหรือเท่ากับ 90% น้ าหนัก 10% รูปแบบคือร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม ตั้งแต่งบลงทุน งบประจ า 
งบด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. 
รวมทั้งการเบิกจ่ายจาก PO 

2. จ านวนผลส าเร็จของงานที่ เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด                                          
กรมประมงภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) หลักเกณฑ์ทั้งหมด 5 ด้าน คือ  

2.1 อนุ รักษ์ พั นธุ์ สั ต ว์น้ า  การบริห ารจัดการด้ านการประมงให้ มี สั ตว์น้ า ใน พ้ื นที่              
หรือการบริหารจัดการประมงให้มีความยั่งยืน เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ก าหนดพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ เพ่ือการประมง การรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า เป็นต้น 

2.2 ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  หมายถึง เทิดทูลสถาบัน ส่งเสริม สนับสนุน
โครงการในพระราชกรณีกิจ 

2.3 การแก้ไขปัญหาประมงในพ้ืนที่ ด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ เช่น การเตือนภัยในช่วงฤดูหนาว การแก้ไขปัญหาระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้าน
และประมงพาณิชย์ รวมทั้งการบูรณาการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายประมง 

2.4 การส่งเสริมและพัฒนาการประมง หมายถึงการส่งเสริมการท าอาชีพด้านการประมง 
สร้างความมั่นคง มั่งคั่งให้เกษตรกร ส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การผลิต
สินค้าเกษตร โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

2.5 การส่ ง เสริมความรับผิ ดชอบต่ อสั งคม  (CSR) การด า เนิ นการใน เรื่ อ งการจั ด              
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การร่วมมือกับชุมชนเก็บขยะในแหล่ง
น้ าธรรมชาติ การช่วยเหลือผู้ประสพภัยธรรมชาติ 

 
3/ ความส าเร็จ... 



3. ความส าเร็จของโครงการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะเกี่ยวกับ
โครงการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 10 ชุมชน  

4. ความส าเร็จในการด าเนินการในส่วนของผู้ที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ท าการเลี้ยงสัตว์น้ าซึ่ง
เป็นพ้ืนที่สาธารณสมบัติของแผ่นด้านมาตรา 175 ไม่สามารถด าเนินการในส่วนของผู้ที่ขอรับค าขอใบอนุญาต
ให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของคนที่ยื่นค า
ขอภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 

5. ในการสร้างความรับรู้การซื้อขายสัตว์น้ า (APD) ให้แก่ เกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ งทะเลหรือ
ผู้ประกอบการด้านประมง  

5.1 1 คะแนน  คือ ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการเห็นความส าคัญ           
ในการเตรียมความพร้อมในระบบ APD อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
5.2  3 คะแนน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ในการซื้อขายผ่านระบบ 
5.3   5 คะแนน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยื่นค าขอเข้าใช้งานระบบ APD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้แจ้ง

ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ท าความเข้าใจตรงนี้เพราะจะได้มีเวลาตั้งตัวในการรวบรวม
ข้อมูลในการปฏิบัติงาน เตรียมเอกสารที่เพ่ือประกอบ และท าตัวชี้วัด ก าหนดส่งเอกสาร 
หลักฐานภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564  

6. ความส าเร็จการด าเนินโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
6.1  1 คะแนน ท าข้อมูลพ้ืนฐานรายบุคคลและแผนพัฒนารายแปลงเข้าร่วมโครงการ       

และบันทึกลงในโลกออนไลน์ได้ครบถ้วน และจัดส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564  
6.2  2 คะแนน จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานในแปลงที่เข้าร่วมโครงการและบันทึกข้อมูลครบถ้วน

พร้อมจัดส่งภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 
6.3   3 คะแนน จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานในแปลงที่เข้าร่วมโครงการและบันทึกข้อมูลครบถ้วน

พร้อมจัดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 
7. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร 1 – 50 ราย ด าเนินการร้อยละ 100      

ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการส่งค าขอ เป้าหมาย ณ ตอนนี้มีข้อมูลเท่าไหร่บ้าง 
8. งานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทางกองตรวจราชหารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ว่าจังหวัดชลบุรี  

จะได้รับมอบหมายงานใดบ้าง 
นางอภิญญา  เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  ชี้แจงในที่ประชุมว่า

ผู้ประกอบการประมงชายฝั่ง เป้าหมาย 20 ราย ขณะนี้ มีข้อมูล 12 ราย ผู้ประกอบการประมงน้ าจืด        
การเลี้ยงปลา 10 ราย มีข้อมูล 12 ราย การเลี้ยงกุ้ง 26 ราย มีข้อมูล 10 ราย ขณะนี้ทางประมงอ าเภอ     
พานทองได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมการเลี้ยงกุ้งอีก 17 ราย  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ตัวชี้วัดสุดท้ายเกี่ยวกับงานที่ได้ รับมอบหมายเกี่ยวกับงานที่ท า           
ณ ปัจจุบันของแต่ละบุคคล ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรอง
ตัวชี้วัด ชุดใหม่ และก าหนดการประชุมต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2  วันที ่8 ธันวาคม 2563 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้รับรองรายงานการประชุม หากต้องการแก้ไขขอให้เพ่ิมเติม        
และส่งให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระ... 



ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ค าสั่งการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านประมงในอ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอ 
ประธาน แจ้งในที ่ประชุมว่า จากครั ้งที ่ผ ่านมาที ่ให ้มีการแต่งตั ้งประมงอ าเภอทดแทนอ าเภอ            

ที่ต าแหน่งว่าง และอ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอ พบว่าขัดต่อค าสั่งขออธิบดีที่มาถึงจังหวัด โดยต าแหน่งประมง
อ าเภอจะต้องเป็นระดับช านาญงานขึ้นไป แต่ทางจังหวัดชลบุรีนั้นกรมประมงได้ตั่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
เป็นประมงอ าเภอท าให้ค าสั่งมอบอ านาจนั้นไม่สามารถใช้ได้ จึงท าได้เพียงค าสั ่งมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการ โดยให้ 2 กลุ่มงานที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ รับไป แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก.ช .ภ.อ.         
ได้โดยใช้ค าสั่งประมงจังหวัดเป็นการมอบหมายการปฏิบัติงาน โดยให้ใส่ข้อความเพ่ิมเติมในส่วนของค าสั่งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ของกลุ่มว่ารับผิดชอบงานด้านประมงที่เกี่ยวข้องในอ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า แจ้งครบหรือยัง และปัญหาคือเครื่องพิมพ์มีอายุการใช้งานที่สั้น   

หากยังไมมี่การแทงจ าหน่าย ต้องหาวิธีการที่สามารถจัดซื้อได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้เตรียมผลการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือของประมงอ าเภอ เพ่ือรายงาน
ในที่ประชุมให้ทราบความก้าวหน้าของงานว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคจะได้ร่วมกัน
แก้ไขได้หรือไม่อย่างไร หากทางส านักงานไม่สามารถแก้ไขได้ จะได้แจ้งทางกรมประมงว่าปัญหาอุปสรรคนั้น
อยู่เหนือการแก้ไขของเราที่สามารถด าเนินการได้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4.1.1 งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
นางสาวมัทนา  นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  แจ้งในที่ประชุมว่า ขอรายงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2564 และสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนธันวาคม โดยสรุป
ยอดเบิกจ่ายถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยมีการเบิกจ่ายไปทั้งหมดร้อยละ 49.02 ของส านักงานประมง
จังหวัดชลบุรีร้อยละ 48.62 และด่านตรวจสัตว์น้ า จังหวัดชลบุรีร้อยละ 49.26  

ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงานจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (05024) 

 96,000.00 72,000.0
0 

24,000.00 

กิจกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (222) 

กองบริการจัดการ
ทรัพยากรและ
ก าหนดมาตรฐาน 

96,000.00 72,000.0
0 

24,000.00 

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 

/ตารางแผน... 



 
ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย (07065) 

 894,750.00 355,609
.04 

539,140.96 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย  

 10,750.00 10,750.
00 

 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย (ด่าน) (174) 

กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

884,000.00 344,859
.04 

539,140.00 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
(14010) 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง (170)  756,240.00 516,780.

00 
239,460.0

0 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองตรวจราชการ 335,700.00 201,420.

00 
134,280.0

0 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ด่าน)  420,540.00 315,360.

00 
105,180.0

0 
  178,176.00 76,563.0

0 
101,613.0

0 
ประกันสังคม กองตรวจราชการ 14,176.00 2,360.00 11,816.00 
ประกันสังคม (ด่าน) กองตรวจสอบ

เรือประมงฯ 
7,500.00 6,750.00 750.00 

ค่าเช่าบ้าน กองตรวจราชการ 129,000.00 64,500.0
0 

64,500.00 

ค่าเช่าบ้าน (ด่าน)  27,500.00  27,500.00 
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร (15021) 

 306,200.00 212,045.
60 

94,154.40 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน 

กองตรวจราชการ 47,600.00 32,045.0
0 

15,554.40 

ค่าจ้างเหมาบริการ 27,600  27,600.0
0 

 

ค่าบริหารส านักงาน 20,000  4,445.60  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน 

กองวิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง 

4,000.00  4,000.00 

 
/ตารางแผน... 



ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม 

กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด 

4,800.00  4,800.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (112) 

กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

240,000.00 180,000.00 60,000.00 

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
(15027) 

 9,800.00  9,800.00 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (184) 

 4,800.00  4,800.00 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (15041) 

 73,600.00 47,930.00 25,670.00 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กองตรวจราชการ 35,100.00 34,283.00 817 
ค่าจ้างเหมาบริการ 27,600  27,600.00  

ค่าบริหารส านักงาน 7,500  6,683.00  
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
แปลงที่ 2562  1 แปลง 

กองวิจัยและพัฒนา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

38,500.00 13,647.00 34,853.00 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื่น (1507)  35,750.00 840.00 34,910.00 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  47,600.00 38,992.50 8,607.50 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

35,750.00  35,750.00 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
(150B8) 

 82,850.00 38,992.50 43,857.50 

กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง กองตรวจราชการ 47,600.00 38,992.50 8,607.50 
ค่าจ้างเหมาบริการ 27,600  27,600.00  

ค่าบริหารส านักงาน 20,000  11,392.50  
กิจกรรมก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม (แผน 4 ครั้ง) 

กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด 

1,750.00  1,750.00 

กิจกรรมย่อยการตรวจติดตาม เฝ้าระวังและ
การก ากับดูแลการ 

กองวิจัยและ
พัฒนาการ 

15,000.00  15,000.00 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมสถิติ กองนโยบายและแผน 18,500.00  18,500.00 
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง     
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

    

/ตารางแผน... 



ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประมง (29005) 

 267,242.00 141,801.29 125,440.71 

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า     

ค่าสาธารณูปโภค กองตรวจราชการ 124,242.00 88,058.52 36,183.48 

ค่าสาธารณูปโภค (ด่าน) กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

143,000.00 53,742.77 89,257.23 

ช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมง
ประสบภัยธรรมชาติ (เรือจม) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

295,000.00 295,000.00  

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (37043) 

 38,200.00 2,160.00 36,040.00 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พิมาน
มาศ) (211) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

10,000.00 240.00 9,760.00 

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(5 รอยต่อ)(402) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

28,200.00 1,920.00 26,280.00 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน
การประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(370B9) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

7,000.00  7,000.00 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (178)  7,000.00  7,000.00 
โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนประมง 
(370C0) 

    

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ชุมชนประมง 

    

กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง     
แผนงานบูรณาการและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

    

 
 

/ตารางแผน... 
 
 



ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(41035) 

 247,500.00 480.00 247,020.00 

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 

 165,000.00 480.00 164,520.00 

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 
(อุดหนุน) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

82,500.00  82,500.00 

รวมทั้งสิ้น  2,988,308.00 1,464,721.43 1,532,586.57 
(ส านักงาน)  1,159,968.00 564,009.62 595,958.38 

(ด่าน)  1,828,340.00 900,711.81 927,628.19 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.2 ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง/ รายงานการปรับปรุงอาคารส านักงาน และบ้านพักข้าราชการ  
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้มีการประชุมจัดท าราคากลางและ TOR เรียบร้อยแล้ว         

ทั้งโครงการปรับปรุงอาคารส านักงานราคางบประมาณ 132,000 บาท จัดท าราคากลางและ TOR เสร็จแล้ว    
ได้ราคา 136,000 บาท ต่างจากเดิม 4,000 บาทแล้ว โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอ าเภอเกาะสีชัง 
ราคางบประมาณ  409,200 บาท จัดท าราคากลางและ TOR เสร็จแล้ วได้ ราคา 413,400 บาท         
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 4,200 บาท  ในขั้นตอนต่อไปคือการเรียกประชุมช่างก่อสร้างเพ่ือเปิดประมูลราคา           
ทั้งนี้ได้ประสานกับทางประมงอ าเภอเกาะสีชังแล้วว่า มีบริษัทรับเหมาที่อยู่บนเกาะที่มีทั้งตัวส านักงาน       
และโกดังเก็บของซึ่งจะเรียนถามในที่ประชุมว่าทางส านักงานจะใช้บริการช่างบนเกาะหรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4.2.1 โครงการพัฒนาเกสรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหมด่้านการประมง 

นายปริญญ์  วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า เป้าหมายของโครงการ
ทั้งสิ้น 165 ราย จากหนังสือที่ได้จัดส่งไปให้ประมงอ าเภอเพ่ือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ส่งกลับมา    
ยังส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีในวันที่  20 มกราคม 2564 นั้น  เท่าที่ทราบด้วยวาจามีส่งมาแล้ว             
ในบางอ าเภอ ได้แก่ ส านักงานประมงอ าเภอเมืองชลบุรี 15 ราย ส านักงานประมงอ าเภอพานทอง 20 ราย          
ส านักงานประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 20 ราย ส านักงานประมงอ าเภอสัตหีบ 10 ราย ส านักงานประมงอ าเภอ
บ่อทอง 20 ราย  

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ได้รายชื่อเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือกิจกรรมแจกปัจจัยใช่หรือไม่ 
นายปริญญ์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขั้นตอนถัดไป เดือนกุมภาพันธ์ส่งรายชื่อให้แก่กรมประมง         

และส่งเสริมอบรมให้กับเกษตรกรตามแผนคือ ในเดือนพฤษภาคม 2564 และมอบปัจจัยในเดือนมิถุนายน 
2564 ซึ่งทางกรมประมงได้แจ้งเบื้องต้นว่าค่าอาหารจะมีเงินโอนเข้ามาประมาณเดือนมีนาคม 2564 

/ประธาน... 



ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้งานนี้ เป็นตัวชี้วัดของประมงอ าเภอ โดยนับวันที่ส่งเอกสาร            
และให้รายชื่อครบภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 นางอภิญ ญ าฯ  แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม ว่ า  ขณ ะนี้ อ ยู่ ระห ว่ างการด า เนิ น งาน ในกิ จกรรมที่  5                 
ยอดเงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายทั้งหมด 7,310 บาท  
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลัก ๆ คือเกษตรกร   
ผู้เลี้ยงกุ้งใช่หรือไม่ ทั้งหมดจ านวนกี่ราย 
 นางอภิญญาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า กุ้งก้ามกรามท้ังหมด 18 ราย จ านวนพื้นที่ 369 ไร่ 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า กุ้งก้ามกรามทั้งหมด 18 ราย จ านวนพ้ืนที่ 369 ไร่ กิจกรรมถัดไป  
จะด าเนินการอย่างไร 
 นางอภิญญาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า กิจกรรมมีด้วยกันคือ การส ารวจสภาวะเศรษฐกิจก่อน -หลัง 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการผลิต และกิจกรรมติดตามประเมินผล ซึ่งการด าเนินกิจกรรม
จัดท าตามแผนตัวชี้วัด 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นจะไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนั้น          
การประชุมจะท าให้ทราบว่าการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมตามตัวชี้วัดนั้นได้ด าเนินการไปถึงส่วนใดแล้วบ้าง         
มีเป้าหมายให้สามารถติดตามผลได้ว่าถึงขั้นตอนไหน อย่างไร 
 นางอภิญญาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า จากที่ได้เรียนไปแล้วนั้นส่วนที่ส าคัญที่สุดของโครงการคือ       
การส ารวจสภาวะเศรษฐกิจก่อน – หลัง การส ารวจสภาวะเศรษฐกิจก่อนนั้นมีข้อมูลอยู่แล้ว ในส่วนของ      
การส ารวจสภาวะเศรษฐกิจหลังขอให้ส านักงานประมงอ าเภอเร่งด าเนินการตรวจสอบเก็บข้อมูล                     
และน าส่งส านักงานประมงจังหวัด เรื่องการเชื่อมโยงการตลาดคือการพาเกษตรกรมาจ าหน่ายสินค้า            
ณ ตลาดเกษตรการอบรมการแปรรูปสินค้า ส่วนการติดตามประเมินผลเป็นส่วนของการติดตามมาตรฐาน       
ที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2562  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 โครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
 นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เป้าหมายการด าเนินงาน 20 ราย ตามแผนงานเดิมจะมีการอบรม
เกษตรกรในวันที่ 14 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากปัญหาด้านโควิดท าให้ต้องเลื่อนการด าเนินงานออกไป   
และมอบพันธุ์ปลาในเดือนพฤษภาคม 2564  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านประมงชายฝั่ ง           
แผนด าเนินงาน 20 ราย ด าเนินการแล้ว 12 ราย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านน้ าจืด 
36 ราย แบ่งเป็นเลี้ยงปลา 10 ราย ด าเนินการแล้ว 12 ราย และเลี้ยงกุ้ง 26 ราย ด าเนินการแล้ว 10 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

4.2.5/ โครงการ... 



4.2.5 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 
 นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า จากการด าเนินงานแผนระยะที่ 1 มีโรงเพาะฟักที่เข้าร่วมโครงการ 
9 โรง ซึ่งผ่านการตรวจประเมินทั้งหมด ระยะที่ 2 มีโรงเพาะฟักเข้าร่วมโครงการ 5 โรง เกษตรกรเข้าร่วม 13 
ราย การซื้อขายลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนาไมด์ผ่านโครงการฯ ทั้งหมด 38 ครั้ง ยอดรวมทั้งสิ้น 13.8 ล้านตัว      
เป็นจ านวนเงิน  1 ,458 ,800 บาท จ านวนเงินสมทบร้อยละ 90 เป็น เงิน  1 ,312 ,920 บาท                  
โดย 18 รายแรกได้รับอนุมัติเม่ือ 18 ธันวาคม 2563 และอีก 25 รายอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
4.3.1 โครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 

  นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุมว่า ยอดตั้งแต่
เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 246 ราย เรือเข้าร่วมโครงการ 298 ล า 
โดยแบ่ งเป็นยื่นกู้กับธนาคารออมสิน 8 ราย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  238 ราย              
วงเงินกู้ทั้งหมด 199,265,541.-  บาท แบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น 73,474,880 .- บาท และเงินกู้ระยะยาว 
12,579,661.- บาท       

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3.2 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงประจ าปีงบประมาณ 
2564 (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) 

นางจุฑารัตน์ ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางคณะท างานได้ลงพ้ืนที่ เมื่อเดือน ธันวาค ม 2563          
จ านวน 10 ชุมชน และได้รวบรวมเอกสารโครงการส่งให้ส านักงานประมงจังหวัดเพ่ือจัดท าตัวโครงการ พร้อม
จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง จังหวัดชลบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการผ่านช่องทาง 
Line conference 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 สถิติประมง ประจ าปี 2564 (กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง) 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การรายงานสถิติประมงพ้ืนบ้านซึ่งต้องรายงานในระหว่าง       
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 มีส านักงานประมงอ าเภอที่ส่งครบแล้ว 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี 
และอ าเภอบางละมุง ส่วนในอีก 3 อ าเภอยังส่งมาไม่ครบ  
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า สถิติประมงนั้นเก็บข้อมูลอะไรบ้าง 
 นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า สถิติประมงพ้ืนบ้านจะเก็บตัวอย่างตามชนิดของเครื่องมือที่ใช้ 
และในส่วนของสถิติบนบกนั้นส่งภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะมีการเก็บ 2 อ าเภอคือ พนัสนิคม 
และพานทอง โดยในระบบนั้น เราสามารถเลือกลงชนิดสัตว์น้ าได้ เพียงอย่างเดียวท าให้ เกิดปัญหา            
ข้อมูล          ไม่ครบถ้วน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

4.3.4 /การเพาะเลี้ยง... 
 



4.3.4 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศห้วงเวลายื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ 
เขตอ าเภอเมืองชลบุรีและจับพิกัดพ้ืนที่ ซึ่งเดิมอ าเภอเมืองชลบุรีมีผู้มายื่นขออนุญาตตามมาตร 175 ทั้งสิ้น 
368 ราย และออกใบอนุญาตในรอบปี 2562 แล้ว 68 ราย 

นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุมว่า ในจ านวน 300 รายที่ไม่ได้รับ
อนุญาตนั้น บางรายมีพ้ืนที่อยู่นอกเขตที่มีการประกาศ บางรายนั้นมีพ้ืนที่อยู่ในเขตที่ประกาศเพียงบางส่วน 
และบางรายอยู่บริเวณหาดวอนนภา ซึ่งยังไม่มีการแชประกาศเขต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.5 ใบอนุญาตสัตว์ป่าคุ้มครอง 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า  ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563 การจัดท าใบอนุญาต            
การปรับยอด และการต่อใบอนุญาตสัตว์ป่าคุ้มครอง สป.11 จ านวน 12 ฉบับ สป.15 จ านวน 4 ฉบับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.6 การข้ึนทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในเดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียน         
ผู้ท าการประมง (ทบ.3)  
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ยอดของผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) ทั้งหมดมีจ านวนเท่าไหร่ 
 นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ยอดของผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง (ทบ.3) ทั้งสิ้น 1,100 คน 
ซึ่งไม่รวมเจ้าของเรือที่ข้ึนทะเบียนอัตโนมัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.7 หนังสือคนประจ าเรือ (Seabook) 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ข้อมูลหนังสือคนประจ าเรือ (Seabook) ในเดือน ธันวาคม 2563 
มีการขอแก้ไขเล่ม จ านวน 192 เล่ม ออกเล่มใหม่ จ านวน 22 ราย และต่ออายุ 1 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การประกาศกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี 
ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ละมีผลบังคับใช้ในวันที่       
23 ธันวาคม 2563 หนังสือที่น าเรียนนายอ าเภออยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือลงนาม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

4.4 /ส านักงาน... 



4.4 ส านักงานประมงอ าเภอ  
4.4.1  ประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 

- 
4.4.2  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 

 นายสรชัย  เพ็ชรจ ารัส ประมงอ าเภอเกาะสีชัง แจ้งในที่ประชุมว่า การติดตามผลเรือจม  
ประธาน สอบถามในที่ ประชุมว่า เรื่องเรือจมได้ รับทราบแล้ ว จากมูลค่าเรือ 120 ,000                 

ขอวงเงินซ่อมแซม 30,000 บาท อยากทราบว่า ณ ปัจจุบันเรือจอดที่ได 
นายสรชัยฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ปัจจุบันเรือจอดที่ท่ าล่าง ผู้ประกอบการจะน าเรือไปขึ้นคาน          

ทีบ่างละมุง เนื่องจากขณะกู้ซากเรือเป็นช่วงเวลากลางคืนจึงไม่ได้บันทึกภาพขณะกู้ไว้ 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เพ่ือป้องกันการเกิดความผิดพลาดให้ถ่ายภาพเรือเพ่ือประกอบการ

รายงานการประชุม ค.ช.ภ.อ. ด้วย เพื่อสะดวกในการประเมินความเสียหายของคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3  ประมงอ าเภอบางละมุง 
 นายสุ วิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับเรือจม 1 ล า ซึ่ งจะน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ ค.ช.ภ.อ. ในสัปดาห์หน้า และอีกหนึ่งเรื่องคือ ประธานชุมชนประมงท้องถิ่น นาจอมเทียน     
ฝากเรียนถามเกี่ยวกับการท าบัตรประจ าตัวผู้น าชุมชนประมงท้องถิ่น ว่าสามารถออกให้ ได้หรือไม่             
เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและกลุ่มชุมชนด้วยกัน 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในการท าบัตรประจ าตัวผู้น าชุมชนประมงท้องถิ่น ทางส านักงานประมง
จังหวัดไม่สามารถออกให้ ได้  ที่ สามารถท าได้คือเป็นหนังสือรับรองเท่านั้น ตัวอย่างหนังสือรับรอง               
เช่น ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีขอรับรองว่า บุคคลชื่อ........ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกับ
ส านักนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจริง 

นายสุวิทย์ฯ สอบถามในที่ประชุมว่า ส าหรับการติดต่องานขอรับหนังสือรับรองต่อใบอนุญาตใช้เรือ 
โอนกรรมสิทธิ์เรือประมง จะให้ติดต่อผ่านช่องทางไลน์ โดยการถ่ายภาพเอกสารส่งมายังไลน์ส านักงาน     
ประมงอ าเภอ และประมงอ าเภอจะด าเนินการให้ เพ่ือลดการแออัด การพบปะเนื่องการแพร่ระบาด           
ของจากโรคไวรัสโควิด – 19 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง    

-     
   4.4.5  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การขายกุ้งในวันนี่ค่อนข้างยุ่ง จึงได้ปรึกษากับทางก านันแล้วว่าจะปรับ
ขนาดของกุ้ง เพื่อสะดวกต่อการขาย การเปิดพรีออเดอร์ จะเปิดในวันจันทร์ – พุธ เพื่อให้มีเวลาในการจัดหากุ้ง
ให้ได้ครบตามจ านวนผู้สั่งซื้อ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.6  ประมงอ าเภอพานทอง 
    - 
 
 

4.4.7 /ประมงอ าเภอ… 
 



   4.4.7  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี  
  นายสายันห์ฯ แจ้งในที ่ประชุมว่า มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากนายทะเบียนสหกรณ์              
ด้วยกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปากคลองโรงนาค ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี          
ซึ่งได้จดทะเบียนกับสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้หยุดด าเนินการมาเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน และทางกลุ่ม
ไม่ได้ส่งส าเนางบดุลต่อนายทะเบียนเป็นเวลา 3 ปี ดังนั ้นนายทะเบียนสหกรณ์จึงได้สั ่งยกเลิกกลุ ่ม
เกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งบ้านปากคลองโรงนาค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกลุ่มฯ มีสิทธิอุ ทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิเศษภายใน 30 วัน แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ ์อุทธรณ์นั ้น และปัจจุบันได้มีการตั ้งกลุ ่มใหม่     
โดยรวบรวมสมาช ิกจากกลุ ่ม เป ็นกลุ ่ม เด ิม  และขึ ้นทะ เบ ียนองค ์กรช ุมชนประมงท ้องถิ ่น แล ้ว            
และมีการเปลี่ยนคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่มใหม่  
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   4.4.8  ประมงอ าเภอศรีราชา 
 นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์ ประมงอ าเภอศรีราชา  แจ้งในที่ประชุมว่า ทางกลุ่มประมงอ่าวอุดม
แจ้งว่าทางบริษัทเอสโซ่ จะด าเนินการวางท่อแก๊สใต้ทะเล โดยใช้วิธีการขุดพื้นดินให้เป็นร่อง  เพื่อวางท่อ               
และทางบร ิษ ัท ได ้ด า เน ินการขออน ุญาตจากกรม เจ ้าท ่าแล ้ว  และทางกรม เจ ้าท ่าแจ ้งว ่า ไม ่ต ้อ ง              
มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นได้ ซึ่งชาวประมงเห็นว่าการวางท่อแบบขุดเป็นร่องนั้นจะส่งผลกระทบ
ต ่อการ เป ลี ่ย นแปล งที ่จ ับ ส ัต ว ์น้ า เนื ่อ งจ าก เกรงว ่าด ิน โคลนที ่ข ุด ขึ ้น ม านั ้น จะกลบกล ับ ไป ได้                  
ไม่ต้องการให้ใช้วิธีการพ่นดินวางท่อแทน 
 ป ระธ าน  แ จ ้ง ใน ที ่ป ระช ุม ว ่า  ท า งส าน ัก งาน ป ระม งนั ้น ไม ่ส าม ารถด า เน ิน ก าร แก ้ไข              
หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานได้ และการวางท่อนั้นจะเป็นการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ า 
ดังนั้นบริษัทจะแจ้งต่อกรมเจ้าท่าเพียงอย่างเดียวไม่ได้  
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   4.4.9  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
 นายอนุสรณ์  ไชยตะมาศ ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุมว่า จากการประชุม ค.ช.ภ.อ. 
เพื ่อ ให ้ค ว ามช ่ว ย เห ล ือ เร ือจมแบ บ เส ียห ายทั ้งล า  คณ ะกรรมการฯ  ม ีม ต ิให ้ค ว ามช ่ว ย เห ล ือ               
ตามที ่ได้ร ้องขอมา และขอเรียนสอบถามว่า การบันทึกถ้อยค า ปพ.14 นั ้น ผู ้ท าการสอบปากค า       
ต้องเป็นประมงอ าเภอ หรือเป็นฝ่ายปกครองของอ าเภอนั้น 
 นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า การบันทึกถ้อยค าประมงอ าเภอสามารถท าได้เพียงคนเดียว     
ห ากฝ ่ายป กครอ งขอ งอ า เภ อต ้อ งก ารสอบ ป ากค าด ้ว ยนั ้น  จ ะต ้อ งม ีป ระม งอ า เภ อร ่ว ม ด ้ว ย                
หากไม่มีประมงอ าเภอไม่สามารถท าได้  
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/ระเบียบวาระ… 

 








