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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/๒๕๖4 

และประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 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. นายอภิชาต โชติหิรัญพาณิชย์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
๔. นายภูริธัช วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
๕. นางสาวนฤมล สง่าเนตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
๖. นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
๗. จ่าเอกเอกรัชต์ วีระศิริ เจ้าพนักงานสื่อสารช านาญงาน 
   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
๘. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
๙. นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

๑๐. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร์ ประมงอ าเภอเมืองจันทบุรี 
๑๑. นางโสภา ศรีอนันต์ ประมงอ าเภอนายายอาม 
๑๒. นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอ าเภอขลุง 
๑๓. นางสาววราภรณ์ สุธาธรรม ประมงอ าเภอท่าใหม่ 
๑๔. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงช านาญการ 
๑๕. นางจิราภรณ์ สุขส าราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
๑๖. นางส าอางค์ หมื่นไธสง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๗. นายประภาส พิมลกนกวรรณ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
๑๘. นางสาวพลอยศิร ิ เจริญศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
๑๙. นายอาทิตย์ เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4 
๒๐. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง 

๒๑. นางสาวปวีณรัตน์ อุดมรัตนานันท์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชัชวาล อินทรมนตรี ไปราชการ
๒. นางสาวอายุทัย ลักษณา ไปราชการ
๓. นางสาวธนิก์ชาพัฒน์ กลมเกลี้ยง ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายวิเชียร  วรสายัณห์  ประมงจังหวัดจันทบุรี  

กรมได้มีค าสั่งกรมประมง เรื่องย้ายข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับคุณธนิช ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มที่ส านักงานประมงจังหวัดตราด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
นายหิรัณย์  บ ารุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
1. ผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563
1.1 อ.ท่าใหม่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 21 ราย (ตั้งแต่เริ่มโครงการ – 9 กุมภาพันธ์ 64)

• เกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงแล้วสะสมถึง 9 กุมภาพันธ์ 64 จ านวน 4 ราย
• เกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงในเดือนกุมภาพันธ์ 64 จ านวน 1 ราย
• เกษตรกรที่ยังไม่ได้เลี้ยงกุ้งคงเหลือ จ านวน 17 ราย
• เกษตรกรที่จบการเลี้ยง (ตั้งแต่เริ่มโครงการ – 9 กุมภาพันธ์ 64) จ านวน 2 ราย

- เกษตรกรขาดทุน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ของกุ้งที่เลี้ยง ขาดทุน 43,000 บาท
- เกษตรกรได้ก าไร จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ของกุ้งที่เลี้ยง ได้ก าไร 17,954 บาท

1.2 อ.นายายอาม เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 26 ราย (ตั้งแต่เริ่มโครงการ –9 กุมภาพันธ์ 64) 
• เกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงแล้วสะสมถึง9 กุมภาพันธ์ 64 จ านวน 13 ราย
• เกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงในเดือนธันวาคม 63 จ านวน 0 ราย
• เกษตรกรที่ยังไม่ได้เลี้ยงกุ้งคงเหลือ จ านวน 13 ราย
• เกษตรกรที่จบการเลี้ยง (ตั้งแต่เริ่มโครงการ –ธันวาคม 63) จ านวน 7 ราย

- เกษตรกรขาดทุน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของกุ้งที่เลี้ยง
รายที่ 1 ขาดทุน 180,500 บาท 

- เกษตรกรได้ก าไร จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของกุ้งที่เลี้ยง
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 รายที่ 1 ได้ก าไร 64,430 บาท  
 รายที่ 2 ได้ก าไร 244,299 บาท 
 รายที่ 3 ได้ก าไร 520,555 บาท 
 รายที่ 4 ได้ก าไร 111,120 บาท 
 รายที่ 5 ได้ก าไร 18,820 บาท 
 รายที่ 6 ได้ก าไร 30,372 บาท 

2. ปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (APD) 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ณ ปัจจุบัน 
ส่วนของผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาล 
1.ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลยังไม่
เข้าใจในการใช้โปรแกรมประยุกต์ (APD) และยังไม่
สามารถออก FAPD ให้เกษตรกรได ้

1.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 

2.ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกระจาย
ลูกกุ้งลงบ่ออนุบาลในระบบตามการเลี้ยงจริง แต่ใน
การขายลูกกุ้งบางครั้งต้องรวมบ่อ เพ่ือให้ได้ปริมาณ
ตามที่เกษตรกรสั่งซื้อ แต่ในระบบไม่สามารถรวม
ลูกกุ้ง 2 บ่อ เป็น  FAPD 1 ใบได้ 

2.ควรปลดล็อคระบบให้ผู้ประกอบการโรงเพาะฟัก
และอนุบาลสามารถรวมลูกกุ้ ง 2 บ่อ ออกใบ 
FAPD ใบเดียวได้ 

3.ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาล ขายกุ้ง
ให้แก่เกษตรกรไม่ระบุจ านวนกุ้งท่ีแถม 

3.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรง
เพาะฟักและอนุบาลท าการระบุจ านวนแถมมาให้
เกษตรกรด้วย และให้เกษตรกรตรวจสอบใบขาย
ก่อนกดรับซื้อ 

ส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 
1.เกษตรกรยังไม่ทราบถึงการใช้ระบบโปรแกรม
ประยุกต์ (APD) และมีความคิดว่าตนเองอายุมาก 
ไม่เข้าใจระบบและท าไม่ได้ 

1.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึง
ความส าคัญของการใช้งานระบบ 

2.โรงเพาะฟักและอนุบาลอกใบขายลูกกุ้งมา 2 ใบ 
ให้แก่เกษตรกรเพ่ือลงบ่อเลี้ยงใน 1 บ่อ เกษตรกร
ไม่ทราบข้อจ ากัดของระบบว่าไม่สามารถลงในบ่อ
เดียวกันได้ แต่ได้ท าการกดรับซื้อใบที่ 1 ท าให้ไม่
สามารถกดรับซื้อใบที่ 2 ได้ 

2.แนะน าให้เกษตรกรเข้ไปปิดบ่อเพ่ือจะได้ลงใบซื้อ
ลูกกุ้งใบที่ 2 ได้ และชี้แจงว่าตอนนี้สามารถท าได้
เนื่องจากระบบยังให้ขายกุ้งได้เกินกว่า 110 % แต่
แนะน าเกษตรกรว่าต่อไปถ้าโรงอนุบาลขายมาให้ 2 
ใบ และต้องลงในบ่อเดียวอย่ากดรับซื้อให้ โรง
อนุบาลแก้ไขใบขายเหลือเพียง 1 ใบ 
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3.ทางโรงอนุบาลขายกุ้งแล้วไม่สนใจติดตามการซื้อ
ของเกษตรกร และเกษตรกรยังไม่เข้าใจในระบบ 
ท าการลงเลี้ยงกุ้งแต่ไม่ได้เข้าไปในระบบเพ่ือยืนยัน
การรับซื้อ ทั้งท่ีเลี้ยงไปเป็นระยะเวลานาน 

3.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรง
เพาะฟักและอนุบาล และเกษตรกรทราบถึง
ความส าคัญของการออก FAPD และ APD 

4.เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจะมีปัญหาในการ
ใช้งาน เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์มือถือรุ่นใหม่ และ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 
และบางกรณีไม่มีลูกหลานที่ช่วยเข้าสู่ระบบได้ อาจ
ท าให้ล่าช้าในการออกใบซื้อลูกกุ้ง 

4.แนะน าเกษตรให้ลูกหลานช่วยในการเข้าระบบ 
ในกรณีที่ ไม่มีผู้ช่วยเข้าระบบให้เกษตรกรมาที่
หน่วยงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและแนะน า
การใช้งาน และมีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ไปช่วยสอน
การใช้งานในพ้ืนที ่

5.เ ก ษ ต ร ก ร ใ ห้ ร หั ส เ ข้ า ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ กั บ
ผู้ประกอบการจ าหน่ายลูกกุ้งเพ่ือจัดการซื้อขายลูก
กุ้งแทนตนเอง 

5.แนะน าเกษตรกรถึงผลเสียของการให้รหัส และ
ด าเนินการสอนการใช้งานในระบบ กรณีมีปัญหาให้
เกษตรกรติดต่อหน่วยงานกรมประมงในพื้นที ่

6.ปัจจุบันมีเกษตรกรมาขอแก้ไขหนังสือจดแจ้ง
สถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจ านวนมาก 
เนื่องจากข้อมูลชื่อบ่อเลี้ยง พ้ืนที่เลี้ยง และที่อยู่
ผู้ประกอบการไม่ถูกต้องหลังจากที่มีการลงข้อมูล
การเลี้ยงกุ้งในระบบไปแล้ว จึงท าให้ข้อมูลการออก
หนังสือก ากับการซื้อลูกกุ้งไม่ตรงกับปัจจุบัน  

6.ควรให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเป็นผู้แก้ไขการ
อัพเดตในระบบ APD ได้หลังจากด าเนินการแก้ไข 
จสค.2 แล้ว และสามารถแก้ไขในส่วนที่ปล่อยกุ้งไป
แล้วด้วยเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง 

ส่วนของแพกุ้งและผู้ประกอบการรับซื้อกุ้ง 
1.แพกุ้งและผู้ประกอบการรับซื้อกุ้ง ส่วนมากยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทบ.2 และยังไม่ทราบถึงการใช้
งานระบบ 

1.เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับ
ซื้อกุ้งทราบถึงการใช้ระบบ และแนะน าให้มาขึ้น
ทะเบียน ทบ.2 รวมถึงการสมัครเข้าใช้งานระบบ 
APD 

2.ผู้ประกอบการรับซื้อกุ้งไม่สะดวกให้ข้อมูลเลข
บัตรประจ าตัวประชาชนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพ่ือ
ใช้ตอนขายกุ้งในระบบ APD 

2.เจ้าหน้าที่กรมประมงช่วยชี้แจง เหตุผลความ
จ าเป็นในการใช้งานระบบ รวมถึงการขายกุ้งใน
ทอดต่อไปให้ผู้ประกอบการรับซื้อกุ้งทราบ และ
แนะน าให้ขึ้นทะเบียน ทบ.2 เพ่ือใช้หมายเลข
ทะเบียนแทนเลขบัตรประชาชน 

 สรุปรายงานการออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ าและลูกพันธุ์สัตว์น้ าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
การออกหนังสือการซื้อขายสัตว์น้ า (APD/FAPD) ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 มีผู้ลงทะเบียน 
จสค. 1,347 ราย มีผู้มาขอเข้าใช้ระบบ APD 740 ราย คิดเป็น 55.18% ยังไม่มาขอเข้าใช้งานระบบ 
601 ราย คิดเป็น 44.82% 

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย – หนองชิ่ม) 
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้ 
• ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 33/33 ราย 
กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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• สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แผน 33 ราย แบ่งแจกจ่ายให้เกษตรกรในเดือนมีนาคม 15 ราย และ
เดือนพฤษภาคม 18 ราย 

• แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง) 3,300 ซอง แบ่งแจกจ่ายให้เกษตรกรในเดือนมีนาคม 
1,500 ซอง และเดือนพฤษภาคม 1,800 ซอง 

กิจกรรมที่ 6 : ติดตามและประเมินผล 
• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (ภูมิภาค) แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/4 ครั้ง  

4. สถานการณ์โรค ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 
- พบปัญหา EHP ในช่วงต้นปี ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะพบแทบทุกตัวอย่าง มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของลูกกุ้ง 
- พบปัญหา EMS  ช่วงอายุการเกิดตั้งแต่ 10 กว่าวัน จนระยะจับขาย 
- พบการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวเพ่ิมข้ึนในช่วงต้นฤดูหนาว ส่งผลให้เกษตรกรลงกุ้งกันน้อยลง 
- ช่วงต้นปี 64 พบโรคขี้ขาวน้อยลง อาจเนื่องมาจากอาการหนาวเย็น กุ้งไม่ค่อยกินอาหาร 
- อาการตายที่เกิดจากแบคทีเรีย มีบ้างประปราย 

5. กิจกรรมผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น้ าชายฝั่งและรักษาสมดุลของสัตว์น้ าในระบบ
นิเวศวิทยาในอ่าวคุ้งกระเบนและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
• งบ (กปร )ป ระจ าปี งบประมาณ พ . ศ .2564  แผน/ผลการ ผลิ ต พั นธุ์ สั ต ว์ น้ า ช ายฝั่ ง 

8,9290,000/2,145,988 ตัว แผน/ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝัง่ 8,9290,000/2,145,988 ตัว 
• งบ (กพช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 แผน/ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ ง 

5,570,000/1,822,000 ตัว แผน/ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง 5,570,000/1,822,000 ตัว 
• งบ (กคพ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผน/ผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ ง 

4,000,000/1,350,000 ตัว แผน/ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง 4,000,000/1,350,000 ตัว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 
นายอภิชาต โชติหิรัญพาณิชย์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
1.1. ตรวจประเมินฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 375/161 ราย ร้อยละ 42.93 
1.2. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ าเพ่ือรับรองฟาร์ม แผน/ผลปฏิบัติงาน 750/245 ตัวอย่าง ร้อยละ 32.66 
1.3. ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปัจจัยการผลิต แผน/ผลปฏิบัติงาน 

565/394 ตัวอย่าง ร้อยละ 69.73 
1.4. ตรวจวิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (RMP) แผน/ผลปฏิบัติงาน 

109/30 ตัวอย่าง ร้อยละ 27.52 
1.5. ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสารตกค้างชนิดใหม่ที่มีการน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า แผน/ผลปฏิบัติงาน 12/5 ตัวอย่าง ร้อยละ 41.67 
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2. สถานการณ์โรคกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 
2.1. ข้อมูลอาการโรคขี้ขาวจากการสอบถามเกษตรกรที่มารับบริการ 

- อ.เมือง ตรวจจ านวน 9 ฟาร์ม ไม่พบ 
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 45 ฟาร์ม พบ 2 ฟาร์ม ร้อยละ 7.41 

2.2. ข้อมูลโรค WSSV จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เกษตรกรมาขอรับบริการ 
- อ.เมือง ตรวจจ านวน 9 ฟาร์ม ไม่พบ  
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 45 ฟาร์ม พบ 3 ฟาร์ม ร้อยละ 6.67 

2.3. ข้อมูลโรค EMS/AHPND จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เกษตรกรมาขอรับบริการ 
- อ.เมือง ตรวจจ านวน 9 ฟาร์ม พบ 2 ฟาร์ม ร้อยละ 22.22 
- อ.แหลมสิงห์ ตรวจจ านวน 45 ฟาร์ม พบ 7 ฟาร์ม ร้อยละ 15.56 

3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 
(คชก.) ระยะที่ 2 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ อ.แหลมสิงห์ อ.ขลุง และ อ.เมือง จ านวน 24 ราย มีการ
ปล่อยกุ้งขาว จ านวน  6 ราย จับผลผลิต 5 ราย เกษตรได้ก าไร 3 ราย ขาดทุน 2 ราย รอติดตามผล 1 ราย 

4. งานบูรณาการแก้ไขปัญหาการเกิดขี้ขาวในกุ้งทะเล มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ านวน 8 ราย  ใน 8 ราย 
สามารถเก็บข้อมูลได้ 4 ฟาร์ม พบ 1 ราย กุ้งอายุ 10 วัน ลูกกุ้งมีเชื้อ AHPND/EMS 1 ราย กุ้งอายุ 46 
วัน พบขี้ขาวเล็กน้อย อีก 2 ราย กุ้งปกต ิ

5. แผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ า แผนทั้งปี 7,250,000 ตัว ณ ปัจจุบันปล่อยแล้ว 3,849,240 ตัว 
• ปลากะพงขาว 8,000/7,250 ตัว 
• กุ้งกุลาด า แผน/ผลปฏิบัติงาน 7,192,000/3,800,000 ตัว 
• ปูม้า แผน/ผลปฏิบัติงาน 40,000/40,000 ตัว 
• ปูทะเล 10,000/2,000 ตัว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี 
นายภูริธัช วัชรสินธุ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี  
1. กิจกรรมผู้ควบคุมเรือเยี่ยมศูนย์ เป็นกิจกรรมเน้นย้ า ทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมถึงการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติของชาวประมงและผู้ควบคุมเรือ แต่ในครั้งนี้ไปจัดงานที่ศาลาประชาคม
แขมหนู เป็นศูนย์เยี่ยมผู้ควบคุมเรือ นอกจากจะเป็นการสอบถามข้อปัญหาและข้อเสนอแนะ น าเสนอ
กฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข และทางด่านฯ ได้เน้นย้ ากิจกรรมของกรมประมงได้แก่ กิจกรรมเก็บขยะใน
ทะเลกลับสู่ฝั่ง ได้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมขอความร่วมมือหากพบเครื่องมือท าการประมงที่ลอยใน
ทะเลให้ช่วยเก็บและส่งภาพมาทางด่านฯ อีกกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ าไข่นอกกระดองกลับสู่ทะเล  

2. ได้รับการประสานจากกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เรื่องหอยนางรมที่มีการน าเข้า เมื่อประสานไปยัง
ด่านตราดพบว่าไม่มีการน าเข้ามาหลังจากการน าเข้ารอบที่แล้ว 

3. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 64 เวลา 13.00 น.จะมีคณะจากศรชลเข้ามาตรวจการท างานที่ศูนย์แจ้งเข้า – ออกจันทบุรี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 
นางสาวนฤมล สง่าเนตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
1. งานผลิตสัตว์น้ า ปีนี้เป้าหมาย 4.1 ล้านตัว ผลการด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์รวมปล่อยพันธ์สัตว์น้ าใน

แหล่งน้ าสาธารณะที่ จ.จันทบุรีและ จ.ตราด จ านวน 240,000 ตัว รวมผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือน
ตุลาคม – กุมภาพันธ์ปล่อยพันธุ์สัตว์ทั้งหมดในแหล่งน้ าสาธารณะ 555,000 ตัว  

2. งานฟ้ืนฟูปลาไทย แผน 500,000 ตัว ผลปล่อยเดือนนี้ ไม่มีปล่อย รวมตั้งแต่ ต.ค.63 – ก.พ.64 รวม 
140,000 ตัว โดยปล่อยเฉพาะ จ.ตราด 

3. งานตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง  
 เข้าตรวจ GAP กบ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รอเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งข้อบกพร่องที่พบคือ ไม่มีการออก FMD ไม่มีการบอกแหล่งที่มาพ่อแม่พันธุ์ ไม่มี
การบันทึกการจัดการพ่อแม่พันธุ์ ไม่มีการบันทึกแหล่งลูกพันธุ์ ไม่มีการบันทึกการใช้ยาและสารเคมีคลอรีน
ใช้ฆ่าเชื้อบ่อเลี้ยงก่อนเพสะลูกกบ และไม่มีการบันทึกการตรวจสอบลูกพันธุ์สัตว์น้ าก่อนจ าหน่าย 

4. แผนและผลปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ จ.จันทบุรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
• โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร  

- งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการบริโภค แผน 22 ฟาร์ม 
ผล 25 ฟาร์ม ฟาร์มท่ีได้รับรองมาตรฐาน 18 ฟาร์ม  

- กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง แผน 30 ตัวอย่าง ผล 24 ตัวอย่าง 
- กิจกรรมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเพาะเลี้ยง แผน 5 ตัวอย่าง ผล 5 ตัวอย่าง 
- กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP สัตว์น้ าสวยงาม แผน 1 ฟาร์ม ผล 1 ฟาร์ม 
- กิจกรรมตรวจติดตามฟาร์ม สอ.4 แผน 1 ฟาร์ม ผล 1 ฟาร์ม 
- กิจกรรมติดตามสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ าฟาร์ม สอ.4  แผน 5 ครั้ง ผล 5 ครั้ง  

• โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง งานจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม รวม  
จ.จันทบุรีและ จ.ตราด  
- กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ าควบคุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พรก. การประมง พ.ศ.2528 แผน 20 ราย ผล 6 ราย 
5. งานเงินทุนหมุนเวียน ต.ค.- 13 ม.ค.64 จ าหน่ายได้ 326,149 บาท ผลการเบิกจ่าย 236,599.32 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 72.54  
6. การใช้จ่ายงบประมาณเงินในงบประมาณทั้งหมด ตั้งแต่ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2564 รวมร้อยละ 89.47  
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง 
นายกฤษฎา  ธงศิลา นักวิชาการประมงช านาญการ รายงานผลการด าเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
1. ในเดือนกุมภาพันธ์กิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ได้เข้ามาด าเนินการที่จังหวัดจันทบุรี ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินกิจกรรม

เก็บข้อมูลสัตว์น้ าเพ่ือประมวลศักย์การผลิต MSY จากเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพ้ืนบ้านในช่วงวันที่ 8 – 
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11 กุมภาพันธ์ ในส่วนของเรือประมงพาณิชย์เก็บข้อมูลเรืออวนครอบปลากะตัก จ านวน 15 ล า และอวนลากคู่
จ านวน 2 คู่ ส่วนเรือประมงพ้ืนบ้านท าการส ารวจอวนจมปูจ านวน 10 ล า  

2. ตรวจประเมินสุขอนามัยในเรือประมง ทางศูนย์ฯ ได้ต่ออายุใบรับรองให้กับเรือประมงจ านวน 1 ล า 
3. ในวันที่ 3 มีนาคม ทางศูนย์ฯ มีการจัดอบรมให้กับชาวประมงในหลักสูตร การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่บ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง 
จ่าเอกเอกรัชต์  วีระศิริ เจ้าพนักงานสื่อสารช านาญงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.จันทบุรี 
 การควบคุมการท าการประมงบริเวณ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม ได้รับข่าวการกระท าความผิด ในเรื่อง
เครื่องมือประจ าที่บริเวณท่ีเข้าตรวจสอบตลอดล าน้ า วัดเตาปูน เป็นโพงพาง ลักษณะเป็นตอไม้ขนาดใหญ่ พุพัง 
ยังไม่สามารถด าเนินการรื้อถอนขึ้นมาได้ อีกส่วนบริเวณแหลมแม่นกแก้ว มีท าการประมงลอบปูม้าในเขตทะเล
ชายฝั่ง ได้เข้าตรวจสอบร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ผล
การปฏิบัติงานไม่พบการกระท าผิด 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 ส านักงานประมงจังหวัด 
3.7.1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
นายธนิช พูลทอง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง  
1. รายงานผลความคืบหน้าโครงการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่ง ภายใต้โครงการ

พัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)  
ได้โอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นฯ ทั้ง 10 ชุมชน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท ตามแผนปฏิบัติงานทางกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ สิ่งของเครื่องมือและรายงานผลการจัดซื้อ ต่อไป 

2. กรมประมงได้จัดให้มีโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ซึ่งได้ให้จังหวัดที่อยู่ติดชายทะเล ทั้งหมด 23 จังหวัด ร่วมจัดงาน ตามวันที่ได้ประชุมหารือ
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรีได้เลือกวันจัดงานโครงการฯ 
เป็นวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 400 คน สัตว์น้ าที่ปล่อยเป็นกุ้ง
กุลาด า สถานที่จัดงาน ณ ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ 

3. กรมประมงได้มีหนังสือสั่งการ เรื่องการจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจ าปี 2564 โดยเน้นให้
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเป็นหลัก จังหวัดพ้ืนที่ชายทะเลให้เพ่ิมสัตว์น้ าชายฝั่งด้วย ส านักงานประมง
จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 2,000,000 ตัว โดย
ด าเนินการปล่อยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  






