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รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่  5/2564 
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 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. นายสรชัย  เพ็ชรจ ารัส  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 
12. นายปริญญ์  วิรุณราช  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
13. นายกตัญญู  ทองภู่  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
14. นางสาวสมฤทัย  อรัญชัย  นิติกรปฏิบัติการ 
15. นางปิยะนาถ  จึงกระแพ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
16. นางณัฐฐา  รื่นลาภะ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
17. นายสราวุฒิ  พุดค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นายบรรจง  ค าทอง  พนักงานธุรการ ส 4 
19. นางสาวพุธติยา  มังกรแก้ว นักวิชาการประมง 
20. นางสาวจุฑาศิณี  จินรักษ์  นักวิชาการประมง 
21. นายพิสิฐ  พุ่มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมง 
22. นายอภิชาต  ไชยลาภ  เจ้าพนักงานประมง 

ผู้ไม่มาประชุม  
- 

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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นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุม    
ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณนี้ และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ข้าราชการโยกย้ายต าแหน่ง 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับข้าราชการต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการได้โยกย้าย
ต าแหน่ง กลับเข้าไปปฏิบัติงานที่กรมฯ ซึ่งมีความยินดีที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นทางส านักงาน   
จึงมีของที่ระลึกส าหรับมอบให้ในการนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  การใช้งานพื้นที่ห้องท่ีมีการปรับปรุงใหม่ 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การใช้งานพ้ืนที่นั้นให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงด าเนินการ

ปรับปรุงพ้ืนที่โดยทยอยเก็บอุปกรณ์ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพ้ืนที่ และบุคลากรในกลุ่มย้ายเข้ามา
ท างานในห้องที่ปรับปรุงใหม่  เพ่ือความสะดวก ในการติดต่อประสานงาน และการด าเนินงานของกลุ่ ม                  
ซึ่งให้ขนย้ายสิ่งของและจัดการปรับปรุงให้เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3  การด าเนินงานส่วนรวม และส่วนตัว 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เราได้รับการทวงถามเรื่องงาน ทั้งในทางโทรศัพท์ก็ดี หรือทางไลน์กลุ่มส านักงานเอง ในการ

รับหนังสือหรือการเกษียนหนังสือไปในแต่ละเรื่องนั้น จะมีกรอบระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจน การโดนทวงถามบ่อย ๆ  ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อส านักงาน ดังนั้นต้องการให้ทุกคนมีสมุดหรือปฏิทินส าหรับบันทึกการปฏิบัติงาน ทั้งระยะด าเนินงาน และ
รายการของงานที่ต้องปฏิบัติ จะได้เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.4 การเสวนาเกี่ยวกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในพื้นที่
ชายทะเล 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า โดยทางกรมฯ ได้มอบหมายให้กองตรวจการประมงเป็นผู้เขียนโครงการทั้ง 2 โครงการย่อย 
ได้ด าเนินการ 22 +1 จังหวัด 22 จังหวัดชายทะเลโดยบวกจังหวัดพัทลุงเพ่ิมเข้าไปอีก 1 จังหวัด โดยก าหนดวันท ากิจกรรม          
2 กิจกรรมควบคู่กันไปคือ การเสวนาองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น โดยเชิญผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 
ชุมชนประมงชายฝั่งที่เข้มแข็งมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดเวทีและจัดงานในพ้ืนที่ปล่อยพันธุ์กุ้ง ซึ่งกุ้งรับมาจาก          
กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง หน้าที่ของเราคือการจัดสถานที่ ซึ่งได้คุยกับกลุ่มบริหารจัดการ และประมงอ าเภอชายทะเลบางท่าน   
ว่ามีกลุ่มไหนที่เข้มแข็งบ้าง เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างเสวนาให้กับกลุ่มที่ยังไม่เข้มแข็ง หรือเพ่ิงด าเนินการสร้างกลุ่มในวันนั้นให้
ประมงอ าเภอชายทะเลเชิญกลุ่มประมงท้องถิ่นเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมที่เกาะลอย และปล่อยกุ้งแถวหน้าอ่าวบริเวณนั้น ก าหนดการ
คร่าว ๆ  คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเข้าเป็นประธาน พร้อมด้วย อธิบดี กล่าวต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการ
จัดงาน    จะมีออแกไนท์รับจัดงานในส่วนของเรานั้นคือคอยต้อนรับแขกที่เข้ามาในงาน ในการจัดงานเราต้องการพ้ืนที่ ที่มีหลังคา
หรือศาลาเพ่ือให้สามารถใช้สอยพ้ืนที่ในการ จัดงานได้ครบทุกด้าน ทั้งการจัดเวทีพูดคุย สัมมนา การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท า
ประมง และการปล่อยพันสัตว์น้ าโดยให้ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง หรือกองทะเลที่อยู่ใกล้จังหวัดนั้นเป็นผู้จัดนิทรรศการ โดยวัน
จัดนั้นจะก าหนดโดยการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด การจัดกิจกรรมจะมี 3 ด้านแต่เป็นชื่อ 2 
กิจกรรม   จากที่ได้หารือกับคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดได้วันที่จะจัดงานเป็นวันจันทร์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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1.4  การประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ต้องเสนอกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ภายใน 30 เมษายน 2564 นี้ ในปีนี้จะส่ง      

ในลักษณะของกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ที่มีความเข้มแข็งมากที่สุด หากได้เข้ารอบก็จะถือว่าเป็นก าลังใจให้แก่กลุ่ม        
ที่ท างานร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอให้ประมงอ าเภอชายทะเลช่วยกันให้ข้อมูลว่ากลุ่มไหนสามารถ    
เป็นตัวแทนได้ ให้ประมงอ าเภอชายทะเล และหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มที่จะน าส่ง
เข้าประกวด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้เตรียมผลการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือของประมงอ าเภอ เพ่ือรายงาน         
ในที่ประชุมให้ทราบความก้าวหน้าของงานว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ฝากหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ในการดูแลเรื่องยอดเงินของทั้งปี        

ว่าโครงกาใได มีงบโอนมาเท่าไหร่ เพ่ือให้สามารถจัดสรรการใช้งบตลอดทั้งปี 
นางสาวมัทนา  นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอรายงานงบประมาณ     

ที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 2564 และสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564  โดยสรุปยอด
เบิกจ่ายถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมีการเบิกจ่ายไปทั้งหมด เป็นยอดที่ตัดไปแล้ว และเพ่ิมยอด มีเอกสารบางตัวที่
ยังไม่มีการตัดยอดจากระบบ GFMIS ดังนี้ 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนงานจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (05024) 

  132,000.00   120,000.00   12,000.00  

กิจกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ด้านการประมง (222) 

กองบริการจัดการ
ทรัพยากรและ
ก าหนดมาตรฐาน 

 132,000.00   120,000.00   12,000.00  

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย (07069) 

  934,600.00   678,021.89   256,578.11  

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย  (เปรียบเทียบปรับ) 

กองตรวจราชการ  16,125.00   16,125.00   -    

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย  (ประมงประจ าจังหวัด) 

กองตรวจราชการ  34,475.00   34,475.00   -    

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย (ด่าน) (174) 

กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

 884,000.00   627,421.89   256,578.11  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
(14010) 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
(170) 

 756,240.00 698,040.00 67,200.00 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองตรวจราชการ  928,500.00   861,300.00   67,200.00  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ด่าน)   402,840.00   335,700.00   67,140.00  
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง   525,660.00   525,600.00   60.00  
ประกันสังคม กองตรวจราชการ  224,786.00   143,003.00   81,783.00  
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   14,176.00   9,303.00   4,873.00  
ประกันสังคม (ด่าน) กองตรวจสอบ

เรือประมงฯ 
 2,400.00   2,400.00   -    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   18,750.00   13,250.00   5,500.00  

ค่าเช่าบ้าน กองตรวจราชการ  -     -     -    

ค่าเช่าบ้าน (ด่าน)   136,550.00   118,050.00   18,500.00  
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร (15021) 

       
360,082.00  

      
330,803.60  

       
29,278.40  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (111) 

กองตรวจราชการ    

     /ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200   55,200.00   -    
ค่าบริหารส านักงาน 32,190   29,079.60   6,002.40  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน 

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

 4,000.00   -     4,000.00  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม 

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 12,000.00   6,524.00   5,476.00  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (112) 

กองตรวจสอบเรือประมง
ฯ 

 4,000.00   -     4,000.00  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (168) 

  240,000.00   240,000.00   -    

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
(15027) 

  9,800.00   -     9,800.00  

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (184) 

  4,800.00   1,514.00   3,286.00  

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (15041) 

  4,800.00   1,514.00   3,286.00  

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (179) 

กองตรวจราชการ  110,670.00   92,011.00   18,659.00  

ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200  72,170.00   64,331.00   7,839.00  
ค่าบริหารส านักงาน 16,970   55,200.00   -    

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ แปลงที่ 2562  1 แปลง 

กองวิจัยและพัฒนา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

  9,131.00   7,839.00  

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื่น 
(1507) 

  38,500.00   27,680.00   10,820.00  

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 35,750.00   10,398.00   25,352.00  

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
(150B8) 

  35,750.00   10,398.00   25,352.00  

กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง กองตรวจราชการ  140,650.00   109,038.50   31,611.50  
ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200  87,000.00   57,600.50   29,399.50  

ค่าบริหารส านักงาน 31,800   27,600.00   27,600.00  
กิจกรรมก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม (แผน 4 ครั้ง) 

กองวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

  30,000.50   1,799.50  

 
/ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

กิจกรรมย่อยการตรวจติดตาม เฝ้าระวังและ
การก ากับดูแลการ 

กองวิจัยและพัฒนาการ  1,750.00   1,500.00   250.00  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมสถิติ กองนโยบายและแผน  15,000.00   13,512.00   1,488.00  

กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง   36,900.00   36,426.00   474.00  

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

  -     -     -    

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า (306) กองตรวจราชการ    -    
ค่าสาธารณูปโภค กองตรวจราชการ  267,242.00   198,355.94   68,886.06  

ค่าสาธารณูปโภค (ด่าน) กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

   -    

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลท่าเทว
วงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 

กองตรวจราชการ  124,242.00  111,476.56   12,765.44  

ปรับปรุงอาคารส านักงาน ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 

กองตรวจราชการ  143,000.00   86,879.38   56,120.62  

ช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัย
ธรรมชาติ (เรือจม) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 295,000.00   295,000.00   -    

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง
สังคม 

    -    

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (37043) 

  38,200.00   26,182.00   12,018.00  

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (พิมานมาศ) 
(211) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 10,000.00   4,060.00   5,940.00  

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (5 รอยต่อ)(402) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 28,200.00   22,122.00   6,078.00  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการ
ประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (370B9) 

  7,000.00   5,457.00   1,543.00  

 

/ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (178) กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 7,000.00   5,457.00   1,543.00  

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนประมง 
(370C0) 

  517,500.00   266,171.78   251,328.22  

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน
ประมง 

  500,000.00   250,000.00   250,000.00  

กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง   17,500.00   16,171.78   1,328.22  

แผนงานบูรณาการและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

    -    

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(41035) 

  247,500.00   182,236.00   65,264.00  

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 

  165,000.00   99,736.00   65,264.00  

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 
(อุดหนุน) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 82,500.00   82,500.00   -    

รวมทั้งสิ้น  4,785,480.00  3,860,692.71   924,787.29  
(ส านักงาน)  2,911,360.00  2,607,541.44   303,818.56  

(ด่าน)  1,874,120.00  1,253,151.27   620,968.73  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4.2.1 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

 นางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีการประมง แจ้งในมี่ประชุมว่า เป้าหมายGAP 
กุ้งก้ามกรามตามแผนการด าเนินงานจ านวน ๒๖ ราย ผลที่ท าได้ 31 ปลานิล ๖ รายผลการด าเนินงาน 13 ราย       
สัตว์น้ าอ่ืน ๆ  4 ราย ผลการด าเนินงาน 5 ราย งบประมาณที่ใช้ยอด 12,000.- บาท ใช้ไป 6,524 บาท และ GAP 
ของ ปปช. แผนการด าเนินงาน 20 ราย ผลการด าเนินงาน 35 ราย 

มติที่ประชุม  รบัทราบ  

 
4.2.2 / โครงการปรับปรุง… 
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4.2.2  โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 
 กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องการบันทึกข้อมูลสัตว์น้ าในระบบ เป้าหมายฟาร์มทั้งหมด ที่ผ่านมา
ด าเนินการแล้วเสร็จเพียง ร้อยละ ๐.๖๓ นั้น ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.84  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

นางอภิญญาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า งบของโครงการจะ 10,820.- บาท แบ่งเป็นเบี้ยเลี้ยงของประมงอ าเภอ
พนัสนิคม และการจัดประชุมกลุ่มอีก 1 ครั้ง  

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า งบประมาณที่ได้รับมานี้เป็นงบประมาณของทั้งปีหรือไม่ มีเพ่ิมครึ่งหลังอีก
หรือไม ่

นางอภิญญาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า งบประมาณทั้งหมดมีเท่านี้ เหลืองานที่ต้องปฏิบัติคือการส ารวจเศรษฐกิจ
ก่อน - หลัง และประชุม ทางด้านของก านันท่าข้ามขอเข้ามาอบรมเกี่ยวกับการท าอาหารแปรรูป จึงได้มีการจัดสรร              
เงินงบประมาณในส่วนนี้ไว้สนับสนุนด้วย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดท าแผนการผลิตรายแปลงที่ต้องส่งภายในสิ้นเดือนนี้ได้
ส่งไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้ว ตัวต่อไปที่เหลือคือการขอความร่วมมือจากกลุ่มในการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการทฤษฎีใหม่ต้องด าเนินการเรื่องอะไรเพ่ิมเติมอีกบ้าง 
นายปริญญ์  วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุม ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้        

ให้เกษตรกรเครือข่ายและผู้น า ตามแผนคือ ประชุมในเดือนพฤษภาคม 2564 แต่จากข้อมูลของทางเกษตร           
มีการจัดงาน field day ทั้งเดือน รวมทั้งมีวันหยุดด้วย ดังนั้นจึงขอเลื่อนมาจัดเดือนเมษายน อ าเภอละ 1 จุด จ านวน
ผู้เข้าร่วมแล้วแต่จ านวนของเกษตรกรแต่ละอ าเภอ อาจจะมี 10 – 15 คน จะประชุมให้เสร็จภายในต้นเดือนเมษายน 
ทั้งหมด 9 อ าเภอ เบื้องต้นที่ก าหนดวันมาแล้ว ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี พนัสนิคม พานทอง และบางละมุง           
เป็นการอบรม และท า พรีเทส และ โพรสเทส  

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า เรามีแผนการด าเนินงานทั้งปีอยู่ในมือแล้วหรือไม่ ว่าต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 
นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุม มีอยู่ คือจ านวนเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 165 ราย พัฒนาผู้น า

เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 11 คน ลักษณะการส่งเสริมคือการจัดประชุมชี้แจงโครงการ 
 
 
 
 

 
 

/แบบรายงาน…
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ าปี 2564 

ประจ าเดือน........มีนาคม............ 

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมย่อย 
หน่วย 
งาน 

หน่วย
นับ 

รวมแผน 
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 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการ
ประมง 

ปจ. ราย 
แผน      165       
ผล     165        

    1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกร
เครือข่าย 

ปจ. ราย 
แผน        165     

ผล             

    1.3 สนับสนุนพันธุส์ัตว์น้ า  
ศปจ. /
ศพจ. /
ศพก. 

ราย 
แผน         165    

ผล             

    1.4 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า  ปจ. ราย 
แผน         165    
ผล             

2. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกจิพอเพียง 

    2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้น า ปจ. ราย 
แผน      11       

ผล     11        

    2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกร
ผู้น า 

ปจ. ราย 
แผน        11     

ผล             

    2.3 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า ปจ. ราย 
แผน         11    

ผล             

4.2.5 / โครงการ… 
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4.2.5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  
กิจกรรมการก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า การใช้งบประมาณส าหรับครั้งที่แล้ว ใช้ในการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแปลงหอย 
นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (APD) มีแผนการด าเนินงาน 

3 ครั้ง ณ ขณะนี้ ผลการด าเนินงานครบแล้ว ยอดทั้งหมดของการด าเนินงาน 1,505. - ราย สามารถปฏิบัติได้ 
1,109.- ราย ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 73.68  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.6 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จากการประชุมทาง กษ. แจ้งมาว่า  
ให้เปลี่ยนชื่อโครงการ แต่หนังสือที่แจ้งมา ชื่อโครงการยังเป็นชื่อเดิมอยู่ และทางกระทรวงได้ต าหนิมาว่า ทาง          
กรมประมงยังใช้ชื่อโครงการเดิมอยู่ 

นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการของกรมประมงยังใช้ชื่อป่ารอยต่อ 5 จังหวัด อยู่ ส่วนโครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์ ที่รองปลัดเป็นผู้ติดตามเป็นการเปลี่ยนชื่อของทางกระทรวง แต่ทางกรมฯ นั้นไม่ได้เปลี่ยน         
ซึ่งตามความจริงแล้วทางกรมควรจะเปลี่ยนชื่อตามนั้น แต่ด้วยตัวงบของโครงการเองก็ส่งมาในนามของชื่อ ป่ารอยต่อ 
5 จังหวัด จึงต้องใช้ชื่อนี้ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                    

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณ 7,000.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 5,457.- เหลือ 1,453.- บาท 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า เหลือการด าเนินงานอีกก่ีครั้ง 
นายปริญญ์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า 1 ปีจัด 4 ครั้ง ทั้งปีเป็นงบประมาณทั้งหมด 11,000.- บาท ซึ่งจะมีโอนเพ่ิม

มาอีก 4,000.-  แผนการด าเนินงานครั้งต่อไปเดือนเมษายน 2564 จัดที่อ าเภอบางละมุง และเดือนพฤษภาคม 
2564   จัดที่อ าเภอสัตหีบ และกรกฎาคมที่อ าเภอเกาะจันทร์ ซึ่งจะเป็นโครงการใหญ่เพราะตรงกับวันพระราชสมภพ
รัชกาลที่ 10   

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า หนังสือการด าเนินงานในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นั้น อยู่ที่กลุ่ม เกี่ยวกับ   
การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง อ าเภอหนองใหญ่ 

4.2.8 โครงการศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 

นางอภิญญาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ กิจกรรมที่ด าเนินงานไปแล้วนั้นเป็นไปตามแผน   
การด าเนินการ และเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอทวงถามเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน (ปม.44) อ าเภอไหนที่ยังไม่ส่งขอให้รีบ
ด าเนินการพร้อมกับภาพถ่ายด้วย ขอให้ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

2.9/โครงการเพิ่ม… 
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2.9 โครงการเพิ่ มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้ งทะเล เพื่ อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มีทั้งหมด 61 ฟาร์ม ได้รับการโอนเงินสมทบแล้ว 13 ราย ในวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2564 ยอดรวมทั้งหมดจาก 2,259,500 .- ตอนนี้ได้รับโอนมาแล้วทั้งหมด 424,800.- บาท       
ในส่วนของอาสาสมัครเกษตร จากการประชุมจังหวัดได้ต าหนิเรื่องการมีอาสาสมัครเกษตร เนื่องจากประธาน          
ในที่ประชุมเองเป็นชาวเกาะสีชังเอง อยากทราบว่าท าไมมีมีอาสาสมัครเกษตรของอ าเภอเกาะสีชัง ดังนั้นจึงอยากขอ
ความร่วมมือกับประมงอ าเภอเกาะสีชังในการรับสมัครอาสาสมัครเกษตร 

นายปริญญ์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า อาสาสมัครเกษตรมาจากประมงอาสา ซึ่งการรับประมงอาสาครั้ง
สุดท้ายคือ ปี พ.ศ. 2560 ตอนนี้ไม่สามารถเพ่ิมได้นอกจากจะมีโครงการเข้ามาใหม่ จึงจะสามารถรับสมัครเพ่ิมใหม่ได้ 
การรับสมัครประมงอาสาของเกาะสีชังนั้นที่ผ่านมาเคยประสานแล้ว แต่ชาวประมงไม่สะดวกในการเดินทาง            
และการพักค้างในการประชุม ท าให้ไม่มีอาสาสมัครของเกาะสีชังในตอนนั้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
4.3.1 โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง  
กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง (Seabook) 

  นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุมว่า เดือนกุมภาพันธ์ 
ออกหนังสือคนประจ าเรือ (เล่มเขียว) จ านวน 5 เล่ม เป็นพม่า 1 เล่ม กัมพูชา 4 เล่ม การแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย ทางหน่วยป้องกันได้รายงานผลคดีเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 3 คดี เป็น คดี เกี่ยวกับ     
พระราชก าหนดการประมง 2 คดี เกี่ยวกับการลักลอบคราดหอยและลอบพับได้ ไม่พบผู้ต้องหา และคดีเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย จ านวน 1 คดี ผู้ต้องหา 1 ราย เป็นชาวกัมพูชา   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.3.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  
สถิติประมง 

 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า สถิติประมงเกีย่วกับหน่วยธุรกิจประมงตามแผนคือ ก าหนดส่งภายในวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2564 มีอ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอบางละมุง ที่ส่งเข้ามาแล้ว ที่ยังไม่ส่งได้แก่ อ าเภอศรีราชา     
สัตหีบ และเกาะสีชัง และสถิติประมงพ้ืนบ้านที่ได้แจ้งเมื่อครั้งที่แล้วทางกลุ่มสถิติการประมงจะปิดระบบเก่าภายใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้รีบด าเนินการนั้น แต่เมื่อเช็คระบบแล้วพบว่าตอนนี้ยังสามารถเพ่ิมข้อมูลได้อยู่        
ยังไม่ได้มีการปิดระบบ 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ที่ส่งข้อมูลสถิติมาแล้วนั้นมีอ าเภอเมืองชลบุรี และบางละมุง ไม่ทราบอีก
อ าเภอติดขัดเรื่องอะไร สถิติเกี่ยวกับประมงพ้ืนบ้านมียอดเท่าไหร่ 
 นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ทางเราได้ส่งแผนการด าเนินงานให้แต่ละอ าเภอแล้วว่า ต้องเก็บข้อมูล
ทางสถิติของชนิดและปริมาณอะไร เท่าไหร่ 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ไม่ทราบว่าเอกสารยังอยู่หรือไม่ และแผนสถิติธุรกิจนี้เป็นตัวชี้วัดหรือไม่ 
นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ไม่ได้ใช้เป็นตัวชี้วัดของประมงจังหวัด แต่เป็นตัวชี้วัดของประมงอ าเภอ  

ในส่วนของสถิติประมงพ้ืนบ้านที่เป็นระบบใหม่นั้นมีการจัดประชุมทาง VDO conference เมื่อวาน ซึ่งตรงกับการ
ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ซึ่งได้มอบหมายให้คุณกตัญญูเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน  

/นายกตัญญู... 
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นายกตัญญู ทองภู่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า เบื้องต้นเป็นการชี้แจ้งวิธีการใช้ระบบ
เบื้องต้น ซึ่งคล้าย ๆ กับระบบเดิม ซึ่งมีการส่งข้อมูลคู่มือการใช้งานเข้ามาทางอีเมลล์ของแต่ละคนแล้ว ซึ่งจะมีการเพิ่ม
ข้อมูลเข้ามาเพ่ิมข้ึน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.3 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง       
กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง 

 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มีอ าเภอที่ส่งเบิกงบอุดหนุนมาแล้ว 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางละมุง     
กับ อ าเภอสัตหีบ เหลือ อ าเภอเกาะสีชัง และอ าเภอศรีราชาที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารมา  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.4 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 286 ราย เรือประมงที่เข้าร่วมโครงการ 341
ล า โดยทั้ง 278 ราย เป็นเรือที่ยื่นกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน 8 ราย วงเงินที่ขอกู้
ทั้งหมด 223,385,511.- บาท  
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ 
 นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า 15 พฤษภาคม 2564  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ประมงอ าเภอชายทะเลด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ชาวประมง
ได้รีบตัดสินใจก่อนหมดระยะเวลาด าเนินโครงการ ซึ่งเมื่อวานได้แจ้งในที่ประชุมไปแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดได้ขอมติเห็นชอบในการ
ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของอ าเภอศรีราชา โดยเพาะเลี้ยงหอยทะเล จ านวน 4 แปลง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในกระชังของอ าเภอเกาะสีชังจ านวน 4 แปลง และยกเลิกการจดแจ้งตามมารตรา 175 ของอ าเภอบางละมุง       
และอ าเภอสัตหีบ ที่ยังค้างอยู่คือ ปลาในกระชังของศรีราชาที่ยังมีทราบแน่ชัดว่าอยู่บริเวณใด 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ส าหรับประมงอ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบนั้นจะต้องแจ้งยกเลิก 
175 ก่อน 

นายสุวิทย์ แซ่ลิ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุมว่าในส่วนของอ าเภอบางละมุงนั้น ไม่สามารถ
เลี้ยงได้แล้วเนื่องจากจะมีการก่อสร้างท่าเรือ ยกเว้นในเขตนาเกลือที่ยังมีอยู่บางส่วน ที่มีรายชื่อได้รับเงินชดเชย         
แต่จะได้ไม่ถึงร้อยละ 100 ทุกคน โดยค านวณจากผลกระทบที่ได้รับ 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ขั้นตอนการยกเลิก 175 นั้น ต้องแจ้งนายอ าเภอหรือไม่ 
นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในขั้นตอนที่ประกาศให้จดแจ้งนั้นไม่ได้ผ่านนายอ าเภอ เพียงแต่ประมง

อ าเภอประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงที่ท าการเพาะเลี้ยงมาแจ้งขึ้นทะเบียนเท่านั้น 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การยกเลิก 175 นั้น นายอ าเภอต้องเป็นคนลงลายมือชื่อในการขอยกเลิก

เนื่องจากเป็นผู้อนุญาต ขอให้รีบด าเนินการสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเพ่ือเสนอ
นายอ าเภอในการยกเลิก เพราะพ้ืนที่เลี้ยงนั้นไม่สามารถด าเนินการต่อได้แล้ว 

 
/นายอนุสรณ์... 
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นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุมว่า จากจ านวนใบอนุญาต 175 ที่มีนั้น     
เป็นการจดแจ้งโดยไม่ได้ประกาศเขตพ้ืนที่ให้เพาะเลี้ยง 

ประธาน  แจ้งในที่ประชุมว่า  ถึงจะไม่มีการประกาศเขต แต่ชาวประมงมีสิทธิ ที่ จะเพาะเลี้ ยงได้             
จนกว่าจะหมดอายุใบอนุญาต หากไม่ด าเนินการยกเลิกจะเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมาที่สามารถ
ด าเนินการเลี้ยงได้และยังไม่ได้ยกเลิกนั้น เนื่องจากการประกาศเขตพ้ืนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การด าเนินการยกเลิก 
175 นั้น ขอให้แนบเรื่องเดิมในการประกาศให้เข้ามาจ าแจ้งด้วย เนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติงานได้ผลัดเปลี่ยนชุดไปแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.6 ใบอนุญาตสัตว์ป่าคุ้มครอง 
นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการ

เพาะพันธุ์ (สป.11) จ านวน 10 ฉบับ และ ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มากจากการเพาะพันธุ์     
(สป.15) 1 ฉบับ 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า จระเข้ของกลางที่น าส่งมาจากสถานีต ารวจภูธรพนัสนิคมนั้น     
สามารถติดต่อทางต ารวจกลับมารับแล้วหรือยัง เนื่องจากทางประมงเองไม่มีพ้ืนที่ในการเก็บของกลาง เกรงจะเสียหาย 
ดังนั้นให้รีบด าเนินการติดต่อให้ทาง สภ. มารับกลับไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 ส านักงานประมงอ าเภอ  
4.4.1  ประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 

- 
4.4.2  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 

   - 

4.4.3  ประมงอ าเภอบางละมุง 
 นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มีเรื่องหารือ เนื่องจากมีชาวประมงต่างชาติเข้ามาสอบถามว่าจะใช้        
เครื่องสูบน้ าดูดทรายในทะเลบริเวณเกาะล้านเพ่ือหาเพรียงที่ใช้เป็นอาหารปลา จะสามารถท าได้หรือไม่ ซึ่งได้แนะน า
ให้ไปสอบถามทางท้องถิ่นว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่  
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ไปสอบถามทางท้องถิ่น เนื่องจากบริเวณชายหาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว         
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง    

-     
   4.4.5  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
    - 
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   4.4.6  ประมงอ าเภอพานทอง 

 นางมยุรี  ณ พัทลุง ประมงอ าเภอพานทอง สอบถามในที่ประชุมว่าจ านวนเงิน 3,000.- บาท ส าหรับใช้    
ในการจัดกิจกรรม field day สามารถซ้ือพันธุ์ปลาแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่มาท ากิจกรรมในฐานได้หรือไม่ หรือต้องใช้
กับอุปกรณ์ในการสนับสนุนฐานเรียนรู้เท่านั้น หากไม่สามารถซื้อเพ่ือแจกได้ จะได้น าเงินส่วนนี้ไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์ 
และน าไปใช้ส าหรับครั้งต่อ ๆ ไป 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ควรจะมีบ่อ หรืออุปกรณ์ที่จ าลองเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา หรือบ่อพลาสติกไว้เป็น
ตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพจริงว่าหากไม่มีพ้ืนที่ ยังมีทางเลือกที่สามารถด าเนินการได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.7  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี  
  นายสายันห์ จันทร์ช่วย ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับแจ้ง
จากเกษตรกรผู้เลี ้ยงหอยว่า หอยเริ ่มตาย ซึ่งได้ประสานผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง     
ในการเก็บตัวอย่างแล้ว พบว่าอุณหภูมิน้ าบริเวณดังกล่าวค่อนข้างสูง ประกอบกับมีสารแขวนลอยค่อนข้างมาก
อาจเนื่องมาจากมีการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้รีบรายงานเบื้องต้นให้กับทางจังหวัดได้รับทราบก่อน และจ านวนผู้ได้รับ
ผลกระทบมีมากหรือน้อยอย่างไร และแน่ใจหรือไม่ว่าเป็นผลมาจากการขุดทรายสร้างแนวกันคลื่น 
  นายสายันห์ฯ แจ้งในที ่ประชุมว่า  มีทั ้งหมด 2 – 3 ราย แต่ไม่แน่ใจเรื ่องผลกระทบว่าเกิดจาก       
การขุดทรายหรือไม่ 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า หากยังไม่แน่ใจนั ้น ให้รายงานเบื ้องต้นว่าเนื ่องจากตะกอนแขวนลอย       
ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.8  ประมงอ าเภอศรีราชา 
 นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์ ประมงอ าเภอศรีราชา  แจ้งในที่ประชุมว่า มี 2 เรื่องคือ โครงการระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ ่มจากการไปขอระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้งบประ มาณ      
ของอ าเภอ โดยอ าเภอมีงบประมาณ 144 ล้าน เมื ่อทางกระทรวงพลังงานมีงบประมาณมาสนับสนุน
นายอ าเภอจึงมีด าริให้ซื้อแจกโดยการเขียนโครงการเพื่อขอ ซึ่งทางอ าเภอศรีราชาเองได้ด าเนินการขอ ให้กลุ่ม
ประมงทั้งหมด 5 กลุ่ม และได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า กลุ่มอ่ืนมีทางกลุ่มไหนต้องการบ้าง หากต้องการให้เขียนโครงการไป  
 นางสาวธีรวรรณ์ฯ แจ้งในที ่ประชุมว่า อีก 1 เรื ่องคือ สมาคมประมงย้ายที ่ท าการจากบางละมุง       
มาที ่ศรีราชา ได้ยื ่นขอจดแจ้งสมาคมที่ศรีราชา ซึ ่งได้ด าเนินการจดแจ้งเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมก าร      
จะเข้าไปตรวจพ้ืนที่ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในช่วงเช้า  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.9  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
 นายอนุสรณ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางเกษตรอ าเภอจะมีการจัดงาน  field day ทางส านักงานประมง
อ าเภอต้องเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่ และมีงบประมาณในการสนับสนุนหรือไม่  
 

/นายสุวิทย์ฯ... 






