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รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่  4/2564 
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 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. นางมยุรี  ณ พัทลุง  ประมงอ าเภอพานทอง  
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. นายสรชัย  เพ็ชรจ ารัส    ติดราชการ   

ผู้ร่วมประชุม 

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

 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
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นางศศิ วิ มล   เป าลิ วัฒ น์   ป ระมงจั งห วัดชลบุ รี  เป็ นป ระธานกล่ าว เปิ ดการป ระชุ ม                     
ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 ของปีงบประมารนี้ และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า มีประเด็นของชลบุรีเกี่ยวกับเรือคราดหอยซึ่งได้มีการสอบถามในที่ประชุม
เกี่ยวกับสถานการณ์  และประเด็นประกาศห้ามท าประมงลอบปู ในอ่าวบางละมุงที่ขนาดตาอวนปู               
ต่ ากว่า 9 เซนติเมตร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วว่าทางส านักงาน
ประมงจังหวัดได้ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้างเกี่ยวกับเรือคราดหอยดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.1  การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายกรณีเรืองประมงคราดหอยแครง ต าบลคลองต าหรุ 
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือตรวจ 

ประธาน แจ้งในที่ ประชุมว่า ข้อแรกทางอธิบดี ฯ ได้ เน้นย้ าว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมาย                
และข้อที่ 2 เกี่ยวกับการท าความเข้าใจทุกรูปแบบเกี่ยวกับการท าการประมง ทั้งข้อกฎหมาย การบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง โดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม ซ่ึงคือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น แก้ปัญหา           
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับการท าประมงเนื่องมาจากศักยภาพของเครื่องมือท าการประมง หากมีโครงการ        
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า หรือโครงการเงินอุดหนุนในอนาคต ใช้เป็นแนวทางในการชดเชย  และต้องท าความ
เข้าใจว่าสามารถชดเชยในจุดไหนได้บ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอแล้วหรือยัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  โครงการช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ทางกรมฯ สั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน     

ได้รับผลกระทบไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ าได้ ให้ส านักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ประสานงานในพ้ืนที่    
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้พ้ืนที่ส าหรับแนะน าเกษตรกรมาจ าหน่ายสินค้าโดยให้ทางส านักงานประมง
จังหวัดรายงานไปยังกองตรวจราชการกรมประมงในทุก ๆ สัปดาห์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมงประสานไปยังกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกาม น ากุ้งก้ามกามมาขาย                  
ซึ่งมีการด าเนินการไปแล้ว ๕ ครั้ง ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ยอดจ าหน่ายรวม ๓,๐๐๓ กิโลกรัม เป็นเงิน 
๕๘๕ ,๔๔๐ บาท เป็นกุ้งก้ามกาม จ านวน ๒ ,๔๔๗ กิโลกรัม คิดเป็นเงิน ๕๔๙ ,๖๐๐ บาท และกุ้งขาว          
๒๕๖ กิโลกรัม คิดเป็นเงิน ๓๕,๘๔๐ บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.3 การใช้จ่ายงบประมาณในการซ่อมบ ารุงรถยนต์/ เครื่องมืออุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่าการบ ารุงรักษารถยนต์ และเครื่องมืออุปกรณ์ตอนนี้ ได้รับแจ้ง           
ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ทะเบียน กท ๑๙๗๐ ชลบุรี แล้ว 

นางสาวมัทนา นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  ชี้แจงในที่ประชุมว่า รถยนต์             
ที่ด าเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายคือรถยนต์ทะเบียน กท ๑๙๗๘ ชลบุรี           
และมีรถยนต์คันอ่ืนๆ ที่รอเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง ต่อ พรบ และต่อทะเบียน  

 

/ประธาน... 



3 
 

 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ด าเนินการขอรถยนต์ในปีงบประมาณใหม่ที่จะถึง และแทงจ าหน่ายรถยนต์    
คันเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ติดตามเรื่องการแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์    
ของปีที่ส่งไปแล้วด้วย งบประมาณการใช้สอยในแต่ละโครงการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการน าไปใช้กับเกษตรกร    
ให้น ามาซ่อมรถยนต์ก่อนเป็นอันดับแรก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4  วันที ่9 กุมภาพันธ์ 2564 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้รับรองรายงานการประชุม หากต้องการแก้ไข ขอให้เพ่ิมเติม        
และส่งให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่าทางหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ได้รับตารางการมอบหมาย

งานเรียบร้อยหรือยัง  
นางสาวมัทนาฯ  ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในส่วนอื่น ๆ ได้ครบเรียบร้อยแล้วยกเว้นในกลุ ่มพัฒนา    

และส่งเสริมอาชีพการประมง  
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ค าสั ่งมอบหมายงานทั้งในส่วนของข้าราชการและพนักงานราชการ     

ให้ส่งให้เรียบร้อย และในไฟล์ของส่วนนี้ให้เก็บไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีถัดไป ซ่ึงถือว่าเป็น
ระเบียบปฏิบัติที่หัวหน้าจะต้องมอบหมายการปฏิบัติงานในค าสั่งประจ าปีของแต่ละปีหรือจะใช้ค าว่าจนกว่า   
จะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง หากมีการโยกย้ายก็ต้องมีการเพ่ิมเข้าไป  

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่าในการด าเนินงานโครงการของแต่ละกลุ่ม ให้ตรวจสอบให้ชัดเจน
ว่าในแต่ละโครงการที่ได้มีการมอบหมายงานมีการด าเนินงานอยู่ ณ ปัจจุบันหรือไม่  เนื่องจากบางโครงการ    
จะมีในปีที่ผ่านมาแต่จะไม่มีในปีงบประมาณนี้   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้เตรียมผลการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือของประมงอ าเภอ เพ่ือรายงาน
ในที่ประชุมให้ทราบความก้าวหน้าของงานว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว มีปัญหาอุปสรรคจะได้ร่วมกันแก้ไขได้
หรือไม่อย่างไร หากทางส านักงานไม่สามารถแก้ไขได้ จะได้แจ้งทางกรมประมงว่าปัญหาอุปสรรคนั้นอยู่เหนือ
การแก้ไขของเราที่สามารถด าเนินการได้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4.1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปการเบิกจ่าย

งบประมาณประจ าเดือน มกราคม 2564 
นางสาวมัทนา  นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  แจ้งในที่ประชุมว่า ขอรายงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2564 และสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนมกราคม 2564  
โดยสรุปยอดเบิกจ่ายถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการเบิกจ่ายไปทั้งหมด ดังนี้ 

      /ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงานจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (05024) 

 120,000.00 72,000.00 48,000.00 

กิจกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (222) 

กองบริการจัดการ
ทรัพยากรและ
ก าหนดมาตรฐาน 

120,000.00 72,000.00 48,000.00 

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย (07069) 

 929,255.00 512,875.39 416,349.61 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย  (เปรียบเทียบปรับ) 

กองตรวจราชการ 10,750.00 10,750.00 - 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย  (ประมงประจ าจังหวัด) 

กองตรวจราชการ 34,475.00 - 34,475.00 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย (ด่าน) (174) 

กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

884,000.00 502,125.39 381,874.61 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
(14010) 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
(170) 

 756,240.00 698,040.00 67,200.00 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองตรวจราชการ 335,700.00 268,560.00 67,140.00 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ด่าน)  420,540.00 420,480.00 60.00 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง  188,126.00 114,482.00 73,644.00 
ประกันสังคม กองตรวจราชการ 14,176.00 7,532.00 6,644.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  2,400.00 2,400.00  
ประกันสังคม (ด่าน) กองตรวจสอบ

เรือประมงฯ 
15,000.00 11,000.00 4,000.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  - - - 

ค่าเช่าบ้าน กองตรวจราชการ 136,550.00 93,550.00 43,000.00 

ค่าเช่าบ้าน (ด่าน)  20,000.00  20,000.00 
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร (15021) 

 353,190.00 300,127.60 53,062.40 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (111) 

กองตรวจราชการ 87,390.00 75,127.60 12,262.40 

 

     /ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200  55,200.00  
ค่าบริหารส านักงาน 32,190  19,927.60  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน 

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

4,000.00  4,000.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม 

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

12,000.00 - 12,000.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (112) 

กองตรวจสอบเรือประมง
ฯ 

240,000.00 225,000.00 15,000.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (168) 

 9,800.00  9,000.00 

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
(15027) 

 4,800.00  4,800.00 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (184) 

 4,800.00  4,800.00 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (15041) 

 110,670.00 50,623.00 60,047.00 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (179) 

กองตรวจราชการ 72,170.00 34,931.00 37,239.00 

ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200  27,600.00  
ค่าบริหารส านักงาน 16,970  7,331.00  

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ แปลงที่ 2562  1 แปลง 

กองวิจัยและพัฒนา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

38,500.00 15,692.00 22,808.00 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื่น 
(1507) 

 35,750.00 2,346.00 33,404.00 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

35,750.00 2,346.00 33,404.00 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
(150B8) 

 140,650.00 48,577.50 92,072.50 

กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง กองตรวจราชการ 87,000.00 41,277.50 45,722.50 
ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200  27,600.00  

ค่าบริหารส านักงาน 31,800  13,677.50  
กิจกรรมก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม (แผน 4 ครั้ง) 

กองวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

1,750.00  1,750.00 

/ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

     

กิจกรรมย่อยการตรวจติดตาม เฝ้าระวังและ
การก ากับดูแลการ 

กองวิจัยและ
พัฒนาการ 

15,000.00 2,000.00 13,000.00 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมสถิติ กองนโยบายและแผน 36,900.00 5,300.00 31,600.00 

กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง     

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

    

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า (306) กองตรวจราชการ    

ค่าสาธารณูปโภค กองตรวจราชการ 124,242.00 104,281.7
2 

19,960.28 

ค่าสาธารณูปโภค (ด่าน) กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

143,000.00 75,736.28 67,263.72 

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลท่าเทว
วงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 

กองตรวจราชการ 409,200.00 - 409,200.00 

ปรับปรุงอาคารส านักงาน ต าบลเสม็ด อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 

กองตรวจราชการ 132,000.00 - 132,000.00 

ช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัย
ธรรมชาติ (เรือจม) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

295,000.00 295,000.0
0 

 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม     
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (37043) 

 38,200.00 5,500.00 32,700.00 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (พิมานมาศ) 
(211) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

10,000.00 3,580.00 6,420.00 

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (5 รอยต่อ)(402) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

28,200.00 1,920.00 26,280.00 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการ
ประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (370B9) 

 7,000.00 - 7,000.00 

 

/ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (178) กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

7,000.00  7,000.00 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนประมง (370C0) 

 17,500.00 13,411.78 4,088.22 

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน
ประมง 

 - - - 

กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง  17,500.00 13,411.78 4,088.22 

แผนงานบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 

    

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (41035) 

 247,500.00 83,768.00 163,732.00 

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าประมง 

 165,000.00 1,268.00 136,732.00 

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าประมง (อุดหนุน) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

82,500.00 82,500.00 - 

รวมทั้งสิ้น  4,052,293.00 2,367,769.27 1,684,523.73 
(ส านักงาน)  2,319,953.00 1,358,427.60 961,525.40 

(ด่าน)  1,732,340.00 1,009,341.67 722,998.33 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4.2.1 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

 นางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีการประมง แจ้งในมี่ประชุมว่า เป้าหมาย
โครงการดเกี่ยวกับกุ้งก้ามกรามจ านวน ๒๖ ราย ข้อมูลครบแล้ว ๔๑ ราย ปลานิล ๑๖ ราย ข้อมูลครบแล้ว ๑๑ 
ราย การเก็บข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรครบแล้ว การส่งค าขอรับรองให้หน่วยประเมินรายใหม่ ครบแล้ว     
เป้าหมายรวม ๓๖ ราย แผนด าเนินงาน ๓๖ ราย เก็บข้อมูลพร้อมลงระบบแล้ว ๓๙ ราย ซึ่งการด าเนินการลง
ข้อมูลในระบบต้องเสร็จสิ้นภายใน กุมภาพันธ์ 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.2.2 / โครงการปรับปรุง… 
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4.2.2  โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 
 กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องการบันทึกรูปพรรณสัตว์น้ าในระบบ เป้าหมายฟาร์มทั้งหมด 
๒,๓๖๔ ได้ ๑๕ รายได้หนี้สิน ๑๕ ราย ขอความอนุเคราะห์ประมงอ าเภอเร่งส่งรายงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ลง
ข้อมูลให้เรียบร้อย ซ่ึงปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จเพียง ร้อยละ ๐.๖๓  

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ร้อยละ ๐.๖๓ เป็นจ านวนที่น้อยมาก ไม่ทราบว่าได้รวมกับ ทบ.๑     
ทีห่มดอายุด้วยหรือไม่ 

นางอภิญญาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ร้อยละ ของงานนี้มาจากในระบบ ซึ่งค านวณจากความสมบูรณ์
ของข้อมูล บางครั้งการปฏิบัติงานท าได้มากกว่าข้อมูลที่แสดงแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า ให้ด าเนินการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือให้ทันระยะเวลาที่ก าหนด 
นางมยุรี  ณ พัทลุง ประมงอ าเภอพานทอง ชี้แจงในที่ประชุมว่าแบบฟอร์มภาระหนี้สินที่ใช้เก็บข้อมูล

ปัจจุบันเป็นของปีที่ผ่านมา ดังนั้นต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการส่งรายชื่อและแบบฟอร์ม     
ให้แก่ประมงอ าเภอใหม่ เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ติดตามการด าเนินงานการต่ออายุทะเบียนฟาร์ม ให้ เสร็จภายใน           
๑๐ มีนาคม 25๖๔ ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เป็นตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามปรับปรุงทะเบียน           
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน ๒,๓๖๔ ราย และให้คุณพิสิฐ ชี้แจงเกี่ยวกับติดตามปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง ชี้แจงในที่ประชุมว่า ๒,๓๖๔ ราย เป็นข้อมูลรายได้หนี้สิน 
ซึ่งต้องบันทึกลงในระบบ หลังจากนั้นกองข้อมูลและสารสนเทศจะดึงข้อมูลและส่งกลับมายังส านักงานประมง
จังหวัด 

ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า ให้คุณพิสิฐ ดึงข้อมูลจากระบบส่งส าเนาไปยังอ าเภอ เพ่ือให้ประมง
อ าเภอรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

นางอภิญ ญ าฯ ชี้ แจงในที่ ป ระชุมว่ า แผนการส ารวจเศรษฐกิจก่อน  – หลั ง ด าเนิ นการ                    
ในเดือน กรกฎาคม 25๖๓ แผนพัฒนาแปลงจะด าเนินการในเดือนมีนาคม 25๖๔ ก่อนหมดงบประมาณ       
ได้มีการประสานงานกับกลุ่มแปลงใหญ่ และจะด าเนินการแจกปัจจั ยการผลิตในเดือนมีนาคม 25๖๔                  
การส่งเสริมการตลาดได้ด าเนินการไปแล้ว ๑ ครั้ง ซึ่งในครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับงบประมาณด าเนินงาน โครงการ
แปลงใหญ่เป้าหมาย ๑๘ ราย ๓๖๙ ไร่ ได้ด าเนินการยื่นขอ GAP เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะเวลาจะสิ้นสุดในปี 
๒๕๖๕ ในส่วนของทฤษฎีใหม่ ๑๖๕ ตอนนี้ด าเนินการใกล้จะครบแล้ว 

นายปริญญ์  วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ตอนนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว 
๑๐๐ ราย ซึ่งจะเร่งด าเนินการให้เสร็จในเดือนมีนาคม 25๖๔  
 
 
 

  /รายงานผล...
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 แบบฟอร์ม 2  
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ าจืด ประจ าปีงบประมาณ (แปลงปี 2562) (กปม.1) 

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - 
กิจกรรม 

หน่วยงาน
/

หน่วยงาน
ย่อย 

แผน/
ผล 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมย่อย หรืองานที่จะท า        ต.ค.   พ.ย.  ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.  

1. เตรียมการ                 
1.1 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
เกษตรกร หลัง ด าเนินการ 

สนง.ปจ./
ศพจ. 

แผน 1 แปลง          1   

  ผล  แปลง             
2. จัดท าแผนพัฒนารายแปลง                 
2.1 จัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต เพิ่มมูลค่า และจ าหน่าย
ผลผลิต 

สนง.ปจ./
ศพจ. 

แผน 1 แปลง   1          

  ผล 1 แปลง   1          
3. พัฒนาองค์ความรู้                 

3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร สนง.ปจ./
ศพจ. 

แผน 18 ราย   18          

  ผล 18 ราย   18          
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต                 

4.1 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 ศพจ. แผน  ราย     
 

       
  ผล  ราย             

/รายงานผล... 
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รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ าจืด ประจ าปีงบประมาณ (แปลงปี 2562) 

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ – 
กิจกรรม 

กิจกรรมย่อย หรืองานที่จะท า 

หน่วยงาน
/

หน่วยงาน
ย่อย 

แผน/
ผล 
 

จ านวน 
 

หน่วย
นับ 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 ต.ค.   พ.ย.  ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.  

5.1 ส่งเสริมการวางแผน
การตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจาย
สินค้า 

สนง.ปจ./
ศพจ. 

แผน 1 แปลง    1         
ผล 1 แปลง    1         

6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

                

6.1 ส่งเสริมการยกระดับ
มาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) 

สนง.ปจ. แผน 18 ราย    18         
 ผล  ราย    18         

6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP กรมประมง) 

ศพจ. แผน  ราย     18        
ผล  ราย             

6.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP กรมประมง) 

ศพจ./
กมป. 

แผน  ราย       18      

ผล  ราย             
7. ติดตามและประเมินผล                 

7.1 ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (ภูมิภาค) 

สนง.ปจ/
ศพจ. 

แผน 12 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ผล 5 ครั้ง 1 1 1 1 1        

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2.4 /โครงการ… 
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4.2.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน 165 ราย           
และคัดเลือกเกษตรกรผู้น าเครือข่าย จ านวน 11 ราย และด าเนินการส่งรายชื่อแล้ว 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ าปี 2564 

หน่วยงาน....ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี......... 

ประจ าเดือน........กมุภาพันธ์............ 

กิจกรรมหลกั/
กิจกรรมย่อย 

หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

 รวม
แผน  

แผนการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 

    1.1 คัดเลือก
เกษตรกร
เครือข่ายดา้นการ
ประมง 

ปจ.  ราย  

 แผน                   
165  

            

 ผล                 
165  

              

    1.2 ส่งเสริม
องค์ความรู้พัฒนา
เกษตรกร
เครือข่าย 

ปจ.  ราย  

 แผน                       
165  

        

 ผล                          

    1.3 สนับสนุน
พันธุ์สัตว์น้ า  

ศปจ. /
ศพจ. /
ศพก. 

 ราย  

 แผน                         
165  

      

 ผล                          

    1.4 สนับสนุน
อาหารสตัว์น้ า  

ปจ.  ราย  
 แผน                         

165  
      

 ผล                          

2. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกจิพอเพียง 

    2.1 คัดเลือก
เกษตรกรผู้น า 

ปจ.  ราย  

 แผน                     
11  

            

 ผล                   
11  

              

    2.2 ส่งเสริม
องค์ความรู้พัฒนา
เกษตรกรผู้น า 

ปจ.  ราย  
 แผน                         

11  
        

 ผล                          

    2.3 สนับสนุน
อาหารสตัว์น้ า 

ปจ.  ราย  
 แผน                           

11  
      

 ผล                          

มติที่ประชุม  รับทราบ… 

4.2.5 /โครงการ… 
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4.2.5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  
กิจกรรมการก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า สัตว์น้ าควบคุม ยอด ๑,๕๐๕ ราย ด าเนินการไปแล้ว ๑,๐๒๕ ราย  
ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า มีหนังสือด่วนให้ด าเนินการตรวจสอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งเคร์ฟิช)        

ให้ประมงอ าเภอด าเนินการตรวจสอบในพ้ืนที่ และส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 25๖๔   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.6 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการไปแล้ว ๕ ครั้ง ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ รวม ๓,๕๘๐ บาท    
ก ากับดูแลโดยคุณกตัญญู ไดด้ าเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ า ดูแลเรื่องสัตว์น้ า ให้แก่ปลาทรงเลี้ยง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                    

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า แผนการด าเนินงานทั้งหมด ๔ ครั้ง ครั้งที่  ๑ วันที่  12 มีนาคม 2564              
ทีโ่รงเรียนหนองเสือช้าง ต าบลหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.8 โครงการศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 
นางอภิญญาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ส่งเอกสารครบแล้วโดยภาพรวมศูนย์การเรียนรู้

ต้องการอาหารปลากินพืช  
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า การด าเนินการขอจัดซื้อท้ังหมดอยู่ในวงเงินด าเนินการหรือไม่  
นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขั้นตอนแรกจะด าเนินการแจกปัจจัย ได้แก่ อาหาร ยา และอุปกรณ์อ่ืนๆ ก่อน 

หลังจากนั้นจึงจะด าเนินการแจกลูกพันธุ์ปลาต่อไป  ขั้นตอนในการด าเนินการแจกปัจจัยให้ประสานกับหัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมงว่าจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งตอนนี้ได้ข้อมูลความต้องการของแต่ละอ าเภอมาแล้ว 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การใช้งบประมาณ 11 อ าเภอ เฉลี่ยอ าเภอละ 12,000. - บาท ซึ่งอาจ        
ไม่สามารถซื้อของได้ครบทุกรายการ วงเงินการจัดซื้อทั้งหมดเป็นเงิน 132,000. - บาท ใช้ไปแล้ว 1,368.- บาท           
ซึ่งหากเบิกจ่ายยอดนี้แล้วจะเหลือเงิน จ านวน 31,732.- บาท การส่งเอกสารขอเบิกหากต้องการส่งเบิกให้ทันตัวชี้วัด   
ในงบประมาณนี้ให้ส่งภายในวันที่  10 มีนาคม 2564 ซึ่งหลังจากนั้นจะด าเนินการได้ไม่ทันก าหนด 
  
 
 
 
 
 

/แบบรายงาน... 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564 

หน่วยงาน....ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี..................................................... 
ประจ าเดือน........กุมภาพันธ์ 2564............................. 

 แผนปฏิบัติงาน  

หน่วย
นับ 

 การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564  

รวม 

 (กิจกรรม/
ประเด็น/
ตัวช้ีวัด)   เป้า 

หมาย  
 แผน/

ผล 

ผลงานเฉพาะเดือน 

  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาแปลง
เรียนรู้ด้านการ
ประมง 

ศูนย ์

                              

    1.1 ศูนย์
หลัก 

11 แผน     5 6                 11 
11 ผล     5 6                 11 

   1.2 ศูนย์
เครือข่าย 

                              

1) รายเดิม 
 (6 : 1) 

66 แผน     33 33                 66 
66 ผล     33 33                 66 

2) รายใหม่  
(1 : 1) 

11 แผน       5 6               11 
11 ผล       11                 11 

 
/แบบรายงาน… 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564 

หน่วยงาน....ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี..................................................... 
ประจ าเดือน........กุมภาพันธ์ 2564............................. 

2. พัฒนาฐาน
เรียนรู้และ

หลักสูตรด้านการ
ประมง 

ศูนย ์

11 แผน         11               11 

11 ผล         11               11 

3. การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตด้านการ
ประมง (100 
ราย/ ศพก.) 

ราย 

1,10
0 

แผน   200 200 200 200 200 100           1,100 

800 ผล   200 200 200 200               800 

4. ร่วมจัด
กิจกรรมวัน
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเก
ษตร (Field 

day) 

ครั้ง 11 

แผน               6 5       11 

ผล                           

 
 
 

 
/แบบรายงาน... 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจ าปี 2564 
หน่วยงาน....ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี..................................................... 

ประจ าเดือน........กุมภาพันธ์ 2564............................. 
5. สนับสนุน

ภารกิจงานตาม
นโยบายของ

รัฐบาล/
SC/CoO/OT 
และงานบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงาน 

ครั้ง 

12 แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

10 ผล 1 1 1 1 1               5 

6. งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

บาท 

247,
500 

แผน       82,980 
132,00

0 
4,645 4,645 4,645 4,645 4,645 4,645 4,650 

247,5
00 

    
82,9
80  

ผล       82,980 -               
82,98

0 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
                  4.2.9 /โครงการเพิ่ม...
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4.2.9 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในวันที่ 10 จะมีการพิจารณา เกษตรกรจ านวน 23 ราย แลการด าเนินการ  
ใน fishery shop ทางกรมฯ มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ที่เข้าไปค้าขายในระบบ ด าเนินการสมัครสมาชิก ซึ่งทางจังหวัดชลบุรี 
มีเพียงกลุ่มเดียวคือ ทางกลุ่มปลานิลท่าข้าม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
4.3.1 โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง  

กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง (Seabook) 
  นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุมว่า เดือนมกราคม 
2564 มีการขอแก้ไขเล่มหนังสือคนประจ าเรือ จ านวน 90 เล่ม  ท าใหม่ 1 เล่ม ต่ออายุ 1 เล่ม และโครงการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ด าเนินการประชุมเปรียบเทียบปรับไปแล้ว 1 ครั้ง ทางหน่วยป้องกันการท าประมง
ผิดกฎหมายรายงานผลคดีมาแล้ว จ านวน 4 คดี  เป็นคดีที่ ผิดพระราชก าหนดการประมงจ านวน 3 คดี                 
และความผิดตาม พรบ.สิทธิฯ จ านวน 1 คดี 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.3.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  
สถิติประมง 

 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า สถิติประมงพ้ืนบ้านรายเดือน มีทั้งหมด 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี 
อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ บันทึกข้อมูลระบบเรียบร้อยครบทุกเดือนแล้ว ในส่วนของอ าเภอศรีราชา        
และอ าเภอเกาะสีชัง ยังไม่ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ สถิติรายปีเกี่ยวกับธุรกิจประมงก าหนดส่ง ภายในวันที่       
10 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้ได้รับข้อมูลของอ าเภอเมืองชลบุรี และบางละมุง 2 อ าเภอเท่านั้น และเรื่องที่ต้องแจ้ง
ให้ทราบเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติการท าประมงพ้ืนบ้านรายเดือน ซึ่งทางกองนโยบายและแผนพัฒนา
การประมงจัดท าระบบใหม่ในการบันทึกข้อมูลสถิติ ทางกองนโยบายฯ ขอให้อ าเภอที่ต้องท าการบันทึกสถิติประมง
พ้ืนบ้านในระบบเดิมขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และจะด าเนินการปิดระบบ    
การเปิดใช้ระบบใหม่จะต้องให้ประมงอ าเภอขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่  ซึ่งทางกลุ่มบริหารจัดการด้าน          
การประมง ขอให้ประมงอ าเภอกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งกลับมายังกลุ่มฯ ซึ่งอ าเภอที่ต้องเร่งลงข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ในระบบเดิมคือ อ าเภอศรีราชา และอ าเภอเกาะสีชัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง       
กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง 

 นางจุฑารัตน์ฯ  แจ้งในที่ประชุมว่า  ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ส่งรายงาน             
ครบทุกอ าเภอแล้ว มีเพียงอ าเภอบางละมุงเท่านั้นที่ส่งหนังสือการโอนเงินเกี่ยวกับงบอุดหนุนเข้ามา 

 
 

/ประธาน... 
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ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้งบอุดหนุนได้รับมาเพียงครึ่งเดียว ดังนั้นในทางปฏิบัติ ให้โอนเงินเข้าบัญชี    
ของกลุ่มก่อนในก้อนแรก และแจ้งให้ทางกลุ่มฯ ทราบว่าจะมีการโอนเงินเข้ามาอีกครั้งที่ 2 ให้ทางกลุ่มฯ ใช้จ่ายตามวงเงิน  
ที่ได้รับ ให้ซื้อตามที่ขอในโครงการเท่านั้น และให้จัดท าป้ายโครงการการด าเนินงานเพ่ือติดในแต่ละองค์กร โครงการ
เร่งด่วนที่ต้องรีบด าเนินการคือ การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เช่นการท าซั้ง หรือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า รบกวนประมงอ าเภอ
แจ้งท าความเข้าใจกับกลุ่มในการใช้จ่ายงบประมาณนั้น  
 นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุมว่า ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ประสานงานเกี่ยวกับการจัดท าป้าย และการจัดหาลูกพันธุ์สัตว์น้ า ระบุจ านวนงบประมาณที่ต้องการใช้ให้ชัดเจน    
เพ่ือทางกลุ่มจะได้ด าเนินการจัดงบประมาณได้เหมาะสม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.4 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เดือนมกราคม 2564 มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ านวน 22 ราย 
เรือประมงที่เข้าร่วมโครงการ 22 ล า โดยทั้ง 22 ราย เป็นเรือที่ยื่นกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  โดยเป็น
เรือต่ ากว่า 10 ตันกรอส 17 ราย  10 - 60 ตันกรอส 5 ราย วงเงินที่ขอกู้ 4,981,020.- บาท แบ่งเงินกู้ระยะสั้น 
1,055,900 บาท เงินกู้ระยะยาว 3,925,120 บาท 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ยอดรวมทั้งโครงการหรือเฉพาะในเดือน มกราคม เท่านั้น 
 นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า เฉพาะในส่วนของเดือน มกราคม 2564 เท่านั้น ถ้ารวมตั้งแต่เริ่มโครงการ
ทั้งหมด 277 ราย เรือที่เข้าร่วมโครงการ 332 ล า เงินกู้ทั้งหมด 221,112,911 .- บาท ซึ่งจะมีการส่งรายงาน            
การขอสินเชื่อในทุกสัปดาห์ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ดังนั้นขอทราบรายงานทุกวันศุกร์ก่อนน าส่งรายงานไปยังกรมฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า อ าเภอเมืองได้ส่งประกาศห้วงเวลา เพ่ือขอรับใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนของอ าเภอศรีราชาได้มีการบูรณาการร่วมกับ ศรชล. ในการตรวจสอบ       
แปลงเลี้ยงหอยทั้ง 6 แปลง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่รอน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
จากการตรวจสอบทาง ศรชล. มีมติว่าเห็นควรด าเนินการตามมติที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องแปลงหอยจะต้องมีการลงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่างนายอ าเภอกับเจ้าท่า จากมติที่
ประชุมครั้งก่อน และจะน าเรื่องนี้เข้าประชุมคระกรรมการประมงประจ าจังหวัดที่จะถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 ในการเบิก
จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมนั้น ให้ใช้เป็นเงินยืมมาก่อน เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันเวลา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ชี้แจงในที่ประชุมว่า มีหนังสือจากกองตรวจราชการ โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข็มแข็งของชุมชนประมงในพ้ืนที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล โดยให้ส านักงานประมงจังหวัดแจ้งความต้องการ     
ชนิดสัตว์น้ าที่จะน าไปปล่อยในแหล่งน้ าตามโครงการนี้ให้กองตรวจการประมงทราบ ซึ่งทางกองตรวจการประมง           
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และจัดสรรเงินให้จังหวัดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า กิจกรรมแรก       
ให้คัดเลือกชุมชนประมงและพ้ืนที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งของจังหวัดชลบุรี ๕ อ าเภอชายทะเลได้ให้ทาง คุณปิยะนาถ 
เป็นผู้ประสานทางไลน์ส านักงานแล้วเมื่อวาน ให้อ าเภอคัดเลือกพ้ืนที่และเสนอเข้ามา 

/นายสุวิทย.์.. 
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นายสุวิทย์ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้สอบถามทางกลุ่มบ้านนาเกลือแล้ว เลือกปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเป็นกุ้งแชบ๊วย  
ซึ่งทางกลุ่มได้แจ้งว่าหากพร้อมที่จะด าเนินการให้แจ้งแก่ทางกลุ่มเพ่ือจะได้เชิญทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

นายอนุสรณ์  ไชยตะมาศ ประมงอ าเภอสัตหีบ  ได้ประสานทางกลุ่มประมงชุมชนท้องถิ่นสัตหีบแล้ว     
หากไม่สามารถปล่อยปลากะพงเปลี่ยนเป็นกุ้งแทน ซึ่งอาจะเป็นแชบ๊วยหรือกุ้งกุลาด าก็ได้ 

ประธาน ชี้แจงที่ประชุมว่า ให้ส านักงานประมงจังหวัด หรือคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด คัด เลือก
ชุมชนและสถานที่ ส่งภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพื่อให้ศูนย์ฯ ด าเนินการต่อ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 ส านักงานประมงอ าเภอ  
4.4.1  ประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 

- 
4.4.2  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 

   - 

4.4.3  ประมงอ าเภอบางละมุง 
 นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ฝากทางท่านประมงจังหวัดในการเข้าประชุมกรมฯ เกี่ยวกับเรื่องชาวประมง
มาติดต่อขอหนังสือรับรองต่อใบอนุญาตใช้เรือ แต่ไม่สามารถด าเนินการในระบบได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล
ของกรมฯ ซึ่งได้ติดต่อไปทาง กบม. แล้ว ได้ค าตอบว่าต้องรอการประชุมกรมฯ ในการอัพเดทข้อมูลก่อน แต่เวลา    
ผ่านมานานแล้วยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ท าหนังสือเป็นหลักฐานการสอบถาม เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได้  

นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องเรือจมได้น าเข้าการประชุม ก.ช.ภ.อ. เรียบร้อยและด าเนินการแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง    

-     
   4.4.5  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
 นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม แจ้งในที่ประชุมว่า วันที่ 16 จะมีการประกวด
วิสาหกิจชุมชน และการด าเนินงานระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันนั้นทางศูนย์น้ าจืดฯ ได้ประสานมายังประมงอ าเภอ
พนัสนิคมในการแจก พง.1 ของปีงบนี้ และทางเกษตรจะมีหารือเกี่ยวกับงบประมาณจ านวน 3,000,000. - บาท    
จึงขอเรียนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงในการเข้าร่วมประชุมในวันนั้นด้วย   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.6  ประมงอ าเภอพานทอง 
    - 
   4.4.7  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี  
  นายสายันห์ฯ  แจ้งในที ่ประช ุมว ่า การขึ ้นทะเบ ียนองค์กรช ุมชนประมงท ้องถิ ่นนอกจากพื ้นที่         
คลองต าหรุแล้ว ยังมีกลุ่มชุมชนประมงพื้นบ้านหาดวอนนภา ซึ่งได้ลงพื้นที่และให้ค าแนะน าแล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมรายชื่อสมาชิกกลุ่ม และกลุ่มประมงท่าเรือพลีซึ่งก าลังด าเนินการเช่นกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.8  /ประมงอ า… 
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   4.4.8  ประมงอ าเภอศรีราชา 
 นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์ ประมงอ าเภอศรีราชา  แจ้งในที ่ประชุมว่า  ตอนนี ้ได้รวบรวมเอกสาร     
ก ารขึ ้น ท ะ เบ ียนช ุม ช นป ระม งท ้อ งถิ ่น อ ีก  2  แห ่ง  ที ่เป ็นป ระมงพื ้นบ ้านอยู ่เด ิม ใน พื ้นที ่แหลม ฉบ ัง                
เพื่อน าส่งในโครงการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้งงบประมาณการฉีดปลวกส าหรับบ้านพักไม่ทราบมี
หรือไม่ 
 ประธาน  แจ ้งในที ่ป ระช ุมว ่า  งบประมาณในการฉ ีดปลวกนั ้น ไม ่ม ี แต ่ทางส าน ักงานสามารถ            
ผันงบประมาณที่เหลือจากการด าเนินงานในตอนสิ้นปีงบประมาณเพื่อน ามาใช้เป็นเงินในการจ้างฉีดปลวกได้   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.9  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
 นายอนุสรณ์ฯ แจ้งในที ่ประชุมว่า เนื ่องจากมีชาวประมงพื้นบ้านจ านวนมากสอบถามเข้ามาว่า          
เรือ 1 ล า สามารถใช้เครื่องมือประมงได้กี่ชนิด 
 นายสุวิทย์ฯ ชี ้แจงในที ่ประชุมว่า เรือประมงพื้นบ้านสามารถใช้เครื ่องมือกี ่ชนิดก็ได้ แต่ต้องเป็น
เครื่องมือที่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะขณะนี้เรือประมงพ้ืนบ้านยังไม่มีการออกใบอนุญาตในการใช้เครื่องมือ 
 นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า สารถใช้เครื่องมือได้ทุกชนิดยกเว้นเครื่องมือประมง 7 รายการ     
ที่มีการยกเว้น การใช้เรือส าหรับไดหมึกสามารถท าได้แต่ต้องห่างจากฝั่ง 1,000 เมตร และลอบปูหากอยู่ใน
เขตชายฝั่งไม่เกิน 300 ลูกและตาอวนไม่ต่ ากว่า 2.5 เซนติเมตร  
 นายอนุสรณ ์ฯ แจ้งในที ่ประชุมว่า ขณะนี ้ม ีเร ือส าราญกีฬาที ่เจ ้าท ่าเป ิดให ้ขึ ้นทะเบียนได้ตลอด        
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาในอนาคต เพราะประมงพื้นบ้านไม่ทราบว่าเรือส าราญกีฬาสามารถใช้เครื่องมือ
อะไรได้บ้าง ปัญหาส าคัญคือเรือส าราญกีฬาใช้เครื่องมือเหมือนเรือประมงพื้นบ้าน ก่อให้เกิดปัญหาและความ
ขัดแย้งกัน 
 นางจุฑารัตน์ฯ  ชี ้แจงในที ่ประชุมว่า  ในการใช้เรือผิดประเภทไม่ได้ผิดกฎหมายประมง แต่มีระบุ       
ในกฎหมายของเจ้าท่า และกฎหมายของทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการแก้ปัญหาที่ท า
ได้คือการแจ้งต่อเจ้าท่า หรือหน่วยเรือตรวจ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

5.1 ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานรายบุคคลครั้งท่ี 1/2564 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เราจะยืนตัวชี้วัดหลักท่ีกรมมอบหมายมา 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมระดับหน่วยงาน ขอสอบถามในที่

ประชุมว่าจะใช้ร้อยละในภาพรวมหรือแยกเป็นแต่ละโครงการ  
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ใช้ร้อยละในภาพรวม 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ใช้ร้อยละในภาพรวม ดีกว่าเพ่ือลดปัญหาจุกจิกในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น 

ขณะนี้ทางส านักงานอยู่ในระดับ 1 คะแนน เพราะเบิกจ่ายไปเพียงร้อยละ 58 หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มและประมง
อ าเภอให้ใช้ตัวชี้วัดนี้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กรมประมงภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ทุกคนใช้เป็นตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการประชุม มีทั้งหมด 5 ด้าน คือ  

ด้านที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  

/ด้านที่ 2... 
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ด้านที่ 2 การเชิดชูสถาบันพระมาหากษัตริย์  
ด้านที่ 3 การแก้ไขปัญหาประมงในพ้ืนที่ การแจ้งเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ การดูแลทรัพยากร 

การตรวจบูรณาการ 
ด้านที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาการประมง ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท าการ

ประมง 
ด้านที่  5 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการในส่วนของผู้ที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 175 

ตัวชีวัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการทบทวนหรือการประกาศเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามมาตรา 
28 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

และตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ตามเอกสารแนบ ซึ่งตามเทมเพลทจะเป็นตัวชี้วัดของหัวหน้ากลุ่มและประมง
อ าเภอ ส่วนตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลในกลุ่มให้น างานที่หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้ท ามาใช้เป็นตัวชี้ วัด งานไหนที่มี
ความส าคัญน้อยไมต่้องน ามาใส่เป็นตัวชี้วัด ให้มองในภาพรวมของเนื้อหาของงาน 

5.2 ผู้ประกอบการแปลงหอยในพื้นที่แหลมฉบังต้องการได้หนังสือรับรองหากได้รับผลกระทบจากการ
วางท่อส่งก๊าซใหม่ของบริษัทเอสโซ่ 

นางสาวธีรวรรณ์ แจ้งในที่ประชุมว่า ผู้ประกอบการแปลงหอยในพ้ืนที่แหลมฉบังต้องการได้หนังสือรับรอง
หากได้รับผลกระทบจากการวางท่อส่งก๊าซใหม่ของบริษัทเอสโซ่ หากการวางท่อนั้นส่งผลกระทบท าให้สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะได้มีหลักฐานค้ าประกันว่าทางบริษัทจะมีการรับผิดชอบจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ทางประมงไม่มีอ านาจในการบังคับให้บริษัทกระท าการนั้น เพราะไม่มีระบุไว้     
ในกฎหมายประมง ดังนั้นต้องตรวจสอบจากกฎหมายของเจ้าท่าว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม   
หากผู้ประกอบการรุกล้ าเข้าไปในเขตและก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่อส่งก๊าซทางบริษัทฯ ก็สามารถฟ้องร้องเอาผิดได้
เช่นกัน ซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย 

5.3 การเปิดบัญชี ในโครงการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
นางสาวธีรวรรณ์ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางธนาคารไม่ยอมให้เปิดบัญชีขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น       

ซึ่งทางธนาคารต้องให้ทางประมงจังหวัดเป็นคนเซ็นเพ่ือเปิดบัญชีและเบิกจ่าย  
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า จะต้องน าโครงการไปเสนอให้ผู้จัดการฯ ทราบว่าเงินที่จ่ายนั้นเป็นเงินที ่       
ทางราชการอุดหนุนไม่เก่ียวกับเงินราชการ ซึ่งให้สมาชิกเป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่ายได้เอง 
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