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รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่  6/2564 
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 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. นางปิยะนาถ  จึงกระแพ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
15. นางณัฐฐา  รื่นลาภะ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
16. นายสราวุฒิ  พุดค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นายบรรจง  ค าทอง  พนักงานธุรการ ส 4 
18. นางสาวพุธติยา  มังกรแก้ว นักวิชาการประมง 
19. นายพิสิฐ  พุ่มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมง 
20. นายอภิชาต  ไชยลาภ  เจ้าพนักงานประมง 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางสาวจุฑาศิณี  จินรักษ์  ลาพักผ่อน 

ผู้ร่วมประชุม 

1.  นางสาวปณิดา  แซ่ลิ่ม  เจ้าหน้าที่ saebook 
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

 
/นางศศิวิมล... 
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นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุม    
ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณนี้ และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องที่หนึ่งเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และการเดินทาง         
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้  มีหนั งสือจากจังหวัดชลบุรี ให้ส่ วนราชการที่ ดูแลในเรื่องของการจัดเวรยาม               
รักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวของสถานที่ราชการ โดยเฉพาะเรื่องระบบไฟฟ้าน้ าประปาป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ จึงมีค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานซึ่งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ดูแลอย่างเคร่งครัด     
และรายงานต่อผู้ตรวจเวรยาม หากมีกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถมาปฏิบัติเวรยามได้ให้ฝากผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 
ช่วงเทศกาลอีกอย่างหนึ่งคือสถานการณ์ โควิด-19 มีหนังสือจากส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งเป็นหนังสือ
ให้งดการเดินทาง งดการรวมกลุ่มกันในหมู่คนจ านวนมาก แจ้งเพ่ือทราบและน าปฏิบัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดจังหวัด ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ช่วยกันในการ

ท างานที่สามารถท าให้ตัวชี้วัดผ่านไปด้วยดี ส่วนตัวที่ตกไปอาจเป็นเพราะตามกรอบเวลาในการด าเนินงาน             
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ทันเวลา หากประกาศช่วงเวลาก่อนภายในหนึ่งเดือนอาจจะมีเวลาท าได้ทัน ในส่วนของ    
ท่านใดท่ีปฏิบัติยังไม่เรียบร้อยก็ส่งให้ท าให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5  วันที ่10 มีนาคม 2564 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า มีท่านใดต้องการเพ่ิมเติมแก้ไขตรงไหน ให้แจ้งแก่ฝ่ายเลขาเพ่ือด าเนินการไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

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

ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

นางสาวมัทนา นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  แจ้งในที่ประชุมว่าทางกลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ขอรายงานผลงบประมาณการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 2564 ยอด ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 

- โครงการแรกการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์วงเงินที่ ได้รับโอนมาจะแบ่งออกเป็น          
สองค่าใช้จ่าย ได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจัดท าหนังสือคนประจ าเรือและค่าใช้สอยส านักงาน 

- โครงการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายจะเป็นงบเปรียบเทียบปรับซึ่งเบิกจ่ายไปหมดแล้ว           
ไม่มีเงินคงเหลือนั้นประมงประจ าจังหวัดเปิกจ่ายไปแล้วซึ่งในส่วนที่เหลือสามารถหักลบกับครั้งที่สองได้ 
 

/โครงการยก... 
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- โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรจะมีโอนมาจาก กตร. ซึ่งแบ่งเป็นค่า จ้างเหมาบริการ และบริหาร
ส านักงาน ในส่วนของค่าบริหารส านักงานมีการเบิกจ่ายแล้วตามตารางและที่จะด าเนินการเบิกอีกครั้ง คือค่าอาหาร
ว่างและอาหารกลางวันในการประชุมครั้งที่  6/2564 จ านวน 2,000.- บาทและค่าวัสดุส านักงานที่ค้างจ่าย          
จากเดือนที่แล้วจ านวน 5,945.- บาท 

- กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐานประมาณทั้งปีคือได้รับ 8,000.- บาท ขณะนี้ได้รับมาทั้งหมด 
4,000.- บาทยังไม่มีการเบิกจ่าย 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ทางเราสามารถท าเบิกภายในต้นเดือนได้หรือไม่ ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ลองหารือกับลูกกลุ่มเพื่อปรับแนวทางในการเบิกจ่าย เพ่ือให้การเบิกจ่ายสอดคล้องกับผลงาน 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่าโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการงบประมาณ 409,200 บาท 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ประมงอ าเภอเกาะสีชัง ไม่ทราบว่าบ้านพักข้าราชการของเกาะนั้นด าเนินการ     

ไปถึงไหนแล้ว 
นายสรชัย เพ็ชรจ ารัส ประมงอ าเภอเกาะสีชัง ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีการน าวัสดุอุปกรณ์มาไว้ที่

บ้านพักแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการซ่อมแซม 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ตามงวดงานที่หนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 64 ตามกรอบ

โครงสร้างมีท่านใดเป็นกรรมการตรวจรับบ้าง 
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายช่างโยธาจากกรม

และประมงอ าเภอเกาะสีชัง เป็นกรรมการตรวจรับ 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้เร่งรัดการด าเนินการเพื่อให้ส่งมอบได้ทันเวลาที่ก าหนด 
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางส านักงานได้ด าเนินงานจัดท าหนังสือเร่งรัดการด าเนินงานส่งให้แก่

ผู้รับเหมาแล้วเนื่องจากพบว่าผู้รับเหมายังไม่ได้เข้าด าเนินงานแต่อย่างใดจึงจ าเป็นต้องส่งหนังสือในการเร่งรัด                            
การด าเนินงาน 

ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย/ใบสั่ง
ซื้อ/สัญญา 

คงเหลือ 

แผนงานจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
(05024) 

  185,000.00   120,000.00   65,000.00  

กิจกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
(222) 

กองบริการจัดการ
ทรัพยากรและก าหนด
มาตรฐาน 

 180,000.00   120,000.00   60,000.00  

กิจกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
(ค่าใช้สอยวัสดุ) 

 5,000.00  5,000.00 

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ท าประมงผิดกฎหมาย (07069) 

  934,600.00   687,893.59   246,706.41  

ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย/ใบสั่ง

ซือ้/สัญญา 
คงเหลือ 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย  (เปรียบเทียบปรับ) 

กองตรวจราชการ  16,125.00   16,125.00   -    

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย  (ประมงประจ า
จังหวัด) 

กองตรวจราชการ  34,475.00   29,475.00   5,000.00   

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย (ด่าน) (174) 

กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

 884,000.00   642,293.59   241,706.41  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
(14010) 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการ
ประมง (170) 

 1,167,900.00 1,033,560.00 134,340.00 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองตรวจราชการ  537,120.00   402,840.00  134,280.00  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ด่าน)   630,780.00   630,720.00   60.00 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการ
ประมง 

 294,945.00   224,434.00   70,511.00  

ประกันสังคม กองตรวจราชการ  23,035.00  10,626.00  12,409.00 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   2,900.00   2,848.00   52.00  
ประกันสังคม (ด่าน) กองตรวจสอบ

เรือประมงฯ 
 22,550.00  15,500.00  7,050.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  - - - 
ค่าเช่าบ้าน กองตรวจราชการ 193,550.00 142,550.00 51,000.00 

ค่าเช่าบ้าน (ด่าน)  52,910.00  52,910.00  
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (15021) 

       
399,482.00  

      
331,453.60  

       
68,028.40  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (111) 

กองตรวจราชการ    

ค่าจ้างเหมาบริการ  82,800.00  55,200.00   27,600.00   
ค่าบริหารส านักงาน  46,882.00  27,329.60  19,552.40 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน 

กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง 

4,000.00 -  4,000.00  

ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย/ใบสั่ง

ซื้อ/สัญญา 
คงเหลือ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม 

กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด 

12,000.00 6,524.00 5,476.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 

 4,000.00 2,400.00 1,600.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (112) 

กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

240,000.00 240,000.00 - 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (168) 

 9,800.00  9,800.00 

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
(15027) 

 4,800.00 1,514.00 3,286.00 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (184) 

 4,800.00 1,514.00 3,286.00 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (15041) 

 145,270.00 92,011.00 53,259.00 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (179) 

กองตรวจราชการ    

ค่าจ้างเหมาบริการ 55,200 82,800.00 55,200.00 27,600.00 
ค่าบริหารส านักงาน 16,970 23,970.00 9,131.00 14,839.00 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ แปลงที่ 2562  1 แปลง 

กองวิจัยและพัฒนา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

38,500.00 27,680.00 10,820.00 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
(1507) 

 119,900.00 10,398.00 109,502.00 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง (181) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

119,900.00 10,398.00 109,502.00 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
(150B8) 

 182,150.00 109,038.50 73,111.50 

กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง กองตรวจราชการ    
ค่าจ้างเหมาบริการ  82,800.00 57,600.00 55,200.00 

ค่าบริหารส านักงาน  45,700.00 30,000.50 15,699.50 
 
 
 
 

/ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่ายเบิกจ่าย/

ใบสั่งซื้อ/สัญญา 
คงเหลือ 

กิจกรรมก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม (แผน 4 ครั้ง) 

กองวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืด 

1,750.00 1,500.00 250.00 

กิจกรรมย่อยการตรวจติดตาม เฝ้าระวังและ
การก ากับดูแลการด าเนินการท าประมง APD 
197 

กองวิจัยและพัฒนาการ 15,000.00 13,512.00 1,488.00 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมสถิติ กองนโยบายและแผน 36,900.00 36,426.00 474.00 

กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง     

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 - - - 

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
(29005) 

 316,242.00 226,949.49 89,292.51 

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า (306) กองตรวจราชการ   - 
ค่าสาธารณูปโภค กองตรวจราชการ 173,242.00 125,590.41 47,651.59 

ค่าสาธารณูปโภค (ด่าน) กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

143,000.00 101,359.08 41,640.92 

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลท่าเทว
วงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 

กองตรวจราชการ 409,200.00 409,200.00 - 

ปรับปรุงอาคารส านักงาน ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 

กองตรวจราชการ 132,000.00 132,000.00 - 

ช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัย
ธรรมชาติ (เรือจม) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

466,000.00 466,000.00 - 

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 

 
 

 
ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่ายเบิกจ่าย/

ใบสั่งซื้อ/สัญญา  
คงเหลือ 

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (5 
รอยต่อ)(402) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 28,200.00   22,122.00   6,078.00  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน
การประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(370B9) 

  7,000.00   5,457.00   1,543.00  

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (178) กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 7,000.00   5,457.00   1,543.00  

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนประมง 
(370C0) 

  517,500.00  516,171.78   1,328.22  

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน
ประมง 

  500,000.00  500,000.00  - 

กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง   17,500.00   16,171.78   1,328.22  

แผนงานบูรณาการและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 

    -    

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(41035) 

  313,500.00   182,236.00   131,264.00  

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 

  231,000.00   99,736.00  131,264.00  

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 
(อุดหนุน) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 82,500.00   82,500.00   -    

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัช
ชโลทร (งบเบิกแทนกัน) 

 52,000.00  52,000.00 

รวมทั้งสิ้น  6,146,689.00  4,574,498.96   1,572,190.04  
(ส านักงาน)  4,163,649.00  2,891,716.29   1,271,932,71  

(ด่าน)  1,983,040.00  1,682,782.67   300,257.33 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.2 /กลุ่มพัฒนา... 
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 4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4.2.1 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

 นางอภิญญา เรณู นวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งในที่ประชุมว่า           
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงสู่มาตรฐาน จะเป็นเรื่องของ GAP น้ าจืด กุ้งก้ามกาม ตามเป้าหมาย          
การด าเนินงาน จ านวน 26 ราย ด าเนินการแล้ว 34 ราย การเลี้ยงปลานิลจ านวน เป้าหมายจ านวน 6 ราย
ด าเนินการแล้ว 16 ราย ปลาในกระชังจ านวน 4 ราย ด าเนินการแล้ว 9 ราย เป้าหมายรวมทั้งหมด 36 ราย
ด าเนินการแล้ว 59 ราย จศค. กุ้งทะเลยอด 1,500 ราย ด าเนินการแล้ว 1,251 ราย GAP ชายฝั่ง เป้าหมาย        
การด าเนินงาน 20 ราย ผลการด าเนินได้ 38 ราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.2.2  โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 
 กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเดือนที่ผ่านมาด าเนินการ        
ได้ 10% และเดือนนี้ ได้ด าเนินการครบแล้ว 100% ในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์แล้วอยู่ที่ 0.63 % 
เนื่องจากจ านวนฟาร์มท่ีสมบูรณ์ที่สุดจาก 2,364 ฟาร์ม มีเพียง 15 ฟาร์ม ที่มีข้อมูลสมบูรณ์ 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ข้อมูลทั้งหมดจาก 2,364 ฟาร์ม นั้น มีข้อมูลที่สมบูรณ์ที่อยู่กับส านักงาน
ทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นจาก 0.63 % 

นายพิสิฐ พุ่มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมง ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้มีข้อมูลอยู่ประมาณ 100 กว่าฟาร์ม
ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้สินซึ่งต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้วางแผนการด าเนินงานให้เสร็จภายในเดือนที่ก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

นางอภิญญาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้จะเหลือการด าเนินงานเกี่ยวกับการส ารวจเศรษฐกิจก่อนหลัง   
และการจัดอบรมเก่ียวกับการแปรรูป 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในขั้นตอนนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการทฤษฎีใหม่ต้องด าเนินการเรื่องอะไรเพ่ิมเติมอีกบ้าง 
นายปริญญ์ วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการประชุมชี้แจง

โครงการซึ่งได้ท าเป็นตารางชี้แจงให้แก่ประมงอ าเภอรับทราบแล้ว และในส่วนของอ าเภอที่แล้วเสร็จแล้วนั้น          
ได้แก่อ าเภอบางละมุ งที่ ด าเนินการไปแล้ว 15 ราย และวันที่  9  เมษายนนี้ที่บ้ านบึ ง  จ านวน 15 ราย                 
และเช้าวันที่ 20 เมษายน จะด าเนินการที่อ าเภอศรีราชา และบ่าย ที่อ าเภอสัตหีบ ได้ด าเนินการประสานศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืด ในการรับมอบพันธุ์ปลา ประมาณเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นปลานิลจ านวน 2,000 ตัว        
อาหารปลา ศูนย์เครือข่ายได้รับมอบรายละ 1 กระสอบ ผู้น าเครือข่ายจ านวนสองกระสอบ 

/ประธาน... 
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ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า เครือข่ายนี้คือจ านวน 165 ราย ใช่หรือไม่ 
นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่าใช่ จ านวน 165 รายจะได้รับอาหารปลารายละ 1 กระสอบ และ 1 ใน 

165 รายจะมีผู้น าเครือข่าย 11 คน ที่จะได้รับอาหารปลารายละ 3 กระสอบ รวมทั้งหมด 187 กระสอบ          
และเพ่ิมเติมซึ่งทางพัฒนาที่ดินประสานมาว่า โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตอนนี้ได้ด าเนินการขุดบ่อ
แล้วและจะน าบ่อที่อ าเภอพนัสนิคมเป็นบ่อน าร่อง เพ่ือการประชาสัมพันธ์จึงได้ประสานมาในการขอพันธุ์ปลา        
เพ่ือน าไปปล่อยก่อน น่าจะเป็นช่วงหลังสงกรานต์ซึ่งได้ประสานกับประมงอ า เภอพนัสนิคมเพ่ือส ารวจบ่อ             
ก่อนด าเนินงาน 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า จ านวนทั้งหมดกี่บ่อหากด าเนินการแล้วก็ให้ประสานกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดในการที่จะขอรับปลาต่อไป 
นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า จ านวนหนึ่งบ่อซ่ึงจะใช้เป็นบ่อน าร่อง  และมีการจัดท าวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์
โดยใช้บ่อนี้เป็นตัวอย่าง ซึ่งจะมีการมอบหญ้าแฝก พันธ์ปลาและพันธุ์ไม้ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  
กิจกรรมการก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า การใช้งบประมาณส าหรับครั้งที่แล้ว ใช้ในการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแปลงหอย 
นายสุวิทย์ แซ่ลิ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุมว่าจากการส ารวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่       

ได้ยกเลิกการเลี้ยงไปแล้ว 
นางอภิญญาฯ แจ้งในทีป่ระชุมว่าส าหรับอ าเภอบ้านบึงนั้น ยังมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลอยู่บ้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.6 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จ านวน 50 รายเป็นอย่างไรบ้าง 

นายปริญญ์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการรับสมัครโดยแจกใบสมัครให้กับก านันผู้ใหญ่บ้านและจะมี       
การอบรมให้วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม เป็นการอบรมร่วมกับทางเกษตรซึ่งทางเกษตรเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน         
และทางส านักงานประมงเป็นแค่ ผู้ ร่วมอบรมอบรมสองวันที่  อบต. พลวงทอง และรับมอบปัจจัยประมาณ                
ปลายเดือนพฤษภาคม 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า จ านวนผู้เข้าประชุมจะต้องไม่ซ้ ากับรายเดิมเพราะเนื่องจากมีการแจกปัจจัย    
การผลิต ดังนั้นจะท าให้เกิดปัญหา 

นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ก าชับทางก านันผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าไม่ให้เป็นรายที่ซ้ ากัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                    

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมเก่ียวกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
นายปริญญ์ฯ ชี้แจงในที่ประชุม ว่าคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีแผนจะจัดในวันที่ 27 เมษายน ที่เทศบาลโป่ง      

แต่จะมีการด าเนินการประชุมในวันที่ 19 เมษายน ก่อน ว่าจะมีการด าเนินงานหรือไม่ เพราะสถานการณ์โควิด       
เริ่มกลับมาอีกครั้ง 

 
/ประธาน… 
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ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า จากที่เคยหารือครั้งที่ผ่านมาในการจัดฟิลเดย์เราจะจัดในรูปแบบของฐานเรียนรู้ 
โดยการเตรียมอุปกรณ์บ่อ กระชังบก เพ่ือไปจัดแสดง และซื้อปลา เช่น ปลาดุก ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตในการน ามา
แสดงในการจัดท าบอร์ดไวนิล ในการให้ความรู้ เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน    
จัดท าเป็นชุดไว้ที่ส านักงาน เมื่อมีการจัดกิจกรรมที่อ าเภอใดก็ ให้น าอุปกรณ์นั้นไปจัดแสดงโดยจัดให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่
นั้น ๆ อาจจะมีการท าเป็นสองชุดเพื่อความสะดวกหากมีกิจกรรมในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 

นายสุวิทย์ฯ สอบถามในที่ประชุมว่า หากจัดชุดอุปกรณ์ไว้ดังนั้นแล้วจะมีคนจากส านักงานไปช่วย             
ในการจัดอุปกรณ์ในวันงานด้วยหรือไม่เพราะหากมีแค่ประมงอ าเภอคนเดียวจะไม่สามารถด าเนินงานได้ทัน 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่าหากมีการจัดชุดนั้นจะต้องมีคนจากส านักงานไปสนับสนุนด้วย 

นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การจัดงานฟิลเดย์ ของจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่จะเน้นเกษตรกรที่เข้าร่วม   
การเปิดประชุมมากกว่า กลุ่มที่จะเข้าไปดูนิทรรศการมีจ านวนน้อยมาก ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมจะอยู่ที่         
1-2 ชั่วโมง ดังนั้นหากเราจะน าอุปกรณ์ให้ความรู้ไปจัดแสดง มันจะเยอะเกินไปหรือไม่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
เน้นที่จะมารับเอกสารมากกว่าที่จะเดินดูนิทรรศการ 

นางมยุรี ณ พัทลุง ประมงอ าเภอพานทอง สอบถามในที่ประชุมว่า เนื่องจากในบางอ าเภอการจัดงานฟิลเดย์
ยังมีเกษตรกรที่สนใจจะเดินดูนิทรรศการและตัวอย่างการด าเนินงานหากทางอ าเภอเองจะจัดซื้ออุปกรณ์จ าพวก   
กระชังบก เพ่ือใช้ในการจัดงานทางส านักงานจะเป็นคนจัดซื้อหรือให้ทางประมงอ าเภอจะซื้อเอง 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การจัดซื้ออุปกรณ์นั้นทางส านักงานจะเป็นคนจะซื้อให้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.8 โครงการศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 

นางอภิญญาฯ สอบถามในที่ประชุมว่า โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ กิจกรรมที่ด าเนินงานไปแล้วนั้นเป็นไปตามแผน   
การด าเนินการ และเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอทวงถามเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน (ปม.44) อ าเภอไหนที่ยังไม่ส่งขอให้รีบ
ด าเนินการพร้อมกับภาพถ่ายด้วย ขอให้ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส่วนส านักงานประมงอ าเภอเกาะสีชัง    
ที่แจ้งยกเลิกศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน 3 ศูนย์  นั้น ขอให้ผ่านการประชุม ของคณะกรรมการประจ าอ าเภอ                    
แล้วส่งให้ส านักงานพร้อมรายงานการประชุมเพ่ือน าเข้า coo ต่อไป ทางส านักงานได้เตรียมการไว้แล้ว จะได้
ด าเนินการหาสมาชิกเพ่ิมใหม ่

นายสรชัยฯ แจ้งในที่ประชุมว่าประมงอ าเภอเกาะสีชัง ไม่มีเกษตรอ าเภอเนื่องจากทางเกษตรนั้นติดการอบรม 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ทางประมงอ าเภอเกาะสีชังจัดประชุมบนฝั่งได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.9 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการ คชก. นั้นผู้ดูแลเดิมได้ลาออกไปแล้วจึ งต้องการ    
คนท างานใหม่ เพราะหากไม่มีคนด าเนินการต่อจะต้องคืนเงินโครงการซึ่งขณะนี้เหลือเพียงสามเดือนจะสิ้นสุดโครงการ 
ผลการด าเนินงานทั้งหมด 61 ฟาร์มได้รับการโอนเงินสมทบมาแล้วจ านวน 13 ราย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
ยอดรวม 2 ,255 ,900 บาท มี อีกหนึ่ งโครงการที่ แจ้ งเข้ามาคือโครงการเกษตรกรต้นแบบกุ้ งก้ามกราม                 
โดยให้ทางจังหวัดชลบุรีคัดเลือกเกษตรกร 3 ราย ด าเนินการประกวด โดย 1 ถึง 30 เมษายน ให้รับสมัครเกษตรกร                 
7 พฤษภาคม ให้ส่งส าเนาใบสมัครให้แก่ กตร. หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยกรม ของจังหวัดชลบุรี    

/จะคัดเลือก... 
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จะคัดเลือกเกษตรกรจ านวน 3 ราย โดยเรียงล าดับ 1 -3 หากเกษตรกรท่านใดที่มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80              
จะไม่ได้รับเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม คณะกรรมการที่เป็นผู้คัดเลือก        
ได้แก่ประมงจังหวัดเป็นประธาน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา    
และส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่คือการประชาสัมพันธ์โครงการ     
รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผลงาน คัดเลือกเกษตรกรกุ้งก้ ามกามที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด    
และเสนอผลการด าเนินงาน การคัดเลือกพร้อมจัดส่งเอกสารผลงานให้แก่ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ            
ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกามปีงบประมาณ 2564 รวมถึงปฏิบัติตามค าสั่งอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายค าสั่ง มีผลตั้งแต่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทางคณะอนุกรรมการต้องส่งใบสมัครให้แก่ กตร. ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
ด าเนินการคัดเลือกให้เสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม และส่งผลการด าเนินงานให้แก่ กตร. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
4.3.1 โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง  

กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง (Seabook) 
 ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุมว่าโครงการจัดการปัญหา           
แรงงานต่างด้าว ประจ าเดือนมีนาคม แก้ไขเล่มจ านวน 156 เล่ม ท าใหม่ 20 เล่มและต่ออายุ 2 เล่ม พิมพ์เล่มใหม่
จ านวน 22 เล่ม เล่มหาย จ านวน 1 เล่ม 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า เรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่        
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่าจะในการท าหรือออกเล่มหนังสือคนประจ าเรือต้องมีการตรวจสอบ หลักฐานเอกสาร
โดยเริ่มจากการรับเอกสาร ให้ตรวจสอบให้ครบตามเอกสารที่ต้องแนบในการออกหนังสือคนประจ าเรือ           
จากนั้นน าเอกสารทั้งหมดมาให้กลุ่มบริหารจัดการด าเนินการตรวจสอบ อีกหนึ่งครั้งและเซ็นเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ     
ถึงจะน าไปด าเนินการจัดท าหนังสือคนประจ าเรือต่อไป ส าหรับผู้ที่ต้องเซ็นนั้นขอให้ เป็นคนที่อยู่ ในกลุ่ม             
เพราะคนอ่ืนจะไม่รู้ขั้นตอนการด าเนินงาน ท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะ ไม่มีการตรวจสอบหลังจากรับเอกสาร 
ขณะนี้เราก าลังรอหนังสือจากกรมในการตรวจสอบเรื่องที่ผิดพลาดซึ่งต้องยอมรับสภาพความผิดนั้น เพราะเกิดขึ้นแล้ว
ดังนั้นต้องระมัดระวังในการท าเอกสารต่อไป ดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการประมง         
ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องและระมัดระวังมากที่สุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.3.2 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง       
กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง 

 นางจุฑารัตน์ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชนประมง           
ในการพัฒนาอาชีพชุมชนประมง ได้ด าเนินการโอนเงินให้กับชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ชุมชนละ 50,000 บาท            
และแต่ละชุมชนได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าที่ยกเว้นของเกาะสีชังที่ท าซั้ง ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้ทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงด าเนินการท าขั้นตอนการด าเนินงาน 
โดยอ้างอิงจากคู่มือว่าหลังจากการโอนเงินไปแล้วต้องด าเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง สิ่งที่ต้องด าเนินการ รายงานกลับมา 
ยังส านักงานพร้อมรูปถ่ายประกอบให้ละเอียดชัดเจน เพราะหากเลยเวลาที่ก าหนด อาจจะล าบากในการจัดเตรียม
เอกสารและแจ้งทางประมงอ าเภอ ว่าอ าเภอไหนขาดอะไรและให้ทางประมงอ าเภอด าเนินการประสานกับทางกลุ่ม 
อย่าลืมว่าเนื่องจากเป็นเงินที่โอนมาให้กับกลุ่ม ดังนั้นการด าเนินการอะไรต้องมีเอกสารหลักฐานในการใช้จ่ายเงินนั้น ๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.3.3/ โครงการสิน... 
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4.3.3/ โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
 นางจุฑารัตน์  แจ้ งในที่ประชุมว่า โครงการสินเชื่อเพ่ือ เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง                 
แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 2 เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 293 ราย เรือที่เข้าร่วมโครงการ  
ทั้ งหมด 340 ล า ยื่นกู้กับธนาคารออมสิน จ านวน 8 ราย ยื่นกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์             
จ านวน 215 ราย วงเงิน ขอกู้ทั้งหมด 224,095,511 บาท 

ประธาน สอบถามได้ที่ประชุมว่า ก าหนดโครงการนี้สิ้นสุดภายในวันที่เท่าไหร่ 
นางจุฑารัตน์ชี้ แจ้งในที่ประชุมว่า สิ้นสุดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ในส่วนของเดือน มีนาคม         

มีผู้มายื่นเข้าร่วมโครงการจ านวน 29 ราย เรือ 32 ล า ยื่นกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 29 ราย 
วงเงิน 20,238,950 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.4 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
 นางจุฑารัตน์ แจ้งในที่ประชุมว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ในส่วนของอ าเภอ
เมืองชลบุรีอยู่ในระหว่างการประกาศห้วงเวลา อ าเภอศรีราชาและอ าเภอเกาะสีชังได้ส่งข้อมูลกลับไป  เพ่ือท าแผนที่ 
รวมทั้งรอหนังสือตอบกลับจากกรมเจ้าท่า ในการขอใช้พ้ืนที่  ในส่วนของอ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ               
ได้ท าหนังสือส่งถึงนายอ าเภอ เรื่องให้แจ้งยกเลิกการจดแจ้งตามมาตรา 175 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมา พ้ืนที่แปลงหอย     
ในอ าเภอศรีราชาจาก 6 แปลง ลดเหลือ 4 แปลง ท าหนังสือถึงกลุ่มสาระสนเทศในการจัดท าแผนที่และส่งหนังสือ      
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมเจ้าท่า ในการขอใช้ในอ่าวศรีราชา เพ่ือประโยชน์ในการประกาศเขตและรอหนังสือ    
ตอบรับกลับมา เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังบริเวณเกาะสีชังจ านวนสี่แปลงได้ส่งพิกัด เพ่ือจัดท าแผนที่ไปแล้ว       
รอหนังสือตอบกลับว่าพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของใครจึงจะด าเนินการประกาศเขตต่อไป ในส่วนของอ าเภอ     
บางละมุงและสัตหีบให้หารือกับนายอ าเภอ ซึ่งคู่มือการยกเลิกและแบบฟอร์มต่าง  ๆ อยู่ในเอกสารนั้นแล้วขอให้อ่าน
และท าความเข้าใจเพราะประมงอ าเภอต้องท าหน้าที่เป็นเลขานุการ อ าเภอเมืองชลบุรีได้ด าเนินการประกาศห้วงเวลา
ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ไม่ทราบว่ามีใครมายื่นค าขอแล้วบ้าง 

นายสายัณห์ จันทร์ช่วย ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี ชี้แจงในที่ประชุมว่า มีผู้มายื่นค าขอแล้วจ านวน 55 ราย 
พิกัดท่ีออกไปส ารวจได้น าลงแผนที่ครบหมดแล้วจะพบว่ามีบางราย ที่อยู่นอกเขตประกาศ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของรายที่อยู่นอกเขตประกาศนั้นให้แยกข้อมูลไว้เพ่ือใช้พิจารณา         
ว่าจะด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งได้น าเรียนผู้ตรวจสมเกียรติแล้วว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ผลคือให้จัดท าแผนที่ครอบคลุม
เฉพาะรายที่มีใบจดแจ้งตามมาตรา 175 เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามจะต้องทราบว่าที่มาของใบจดแจ้งตามมาตรา 175 
นั้นมาจาก อ.3 เดิม หรือจดแจ้งใหม่ ในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งจากการที่ได้หารือกับ
นายอ า เภ อทราบว่ าท างน ายอ า เภ อได้ ท ราบ เรื่ อ งแล้ ว  เพ ราะขณ ะนี้ ได้ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ไป เยอะแล้ ว                        
และทางผู้ประกอบการประมงก็ได้ทราบข่าวแล้วว่าต้องมีการมาขอขึ้นทะเบียนจดแจ้ง 

นายสุ วิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า  เดิมการจดแจ้ง 175 นั้นจะเป็นการให้ผู้ประกอบการที่ เลี้ยงอยู่                
มาขอขึ้นทะเบียนแต่ผู้ประกอบการนั้นจะไม่ทราบว่าพ้ืนที่การเลี้ยงของตนอยู่ในบริเวณเขตที่มีการประกาศ       
หรือไม่เพราะขณะนั้นยังไม่ได้มีการ จัดท าพิกัด 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ต้องมาดู ในรายละเอียดอีกครั้ งว่าจะด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร                
และขอให้ด าเนินการออกใบอนุญาตให้ทันภายในเดือนธันวาคม 2565 ระยะเวลาการด าเนินงานอาจจะดูว่านาน      
แต่การปฏิบัตินั้นมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายกว่าจะด าเนินการให้เสร็จได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.5/ ใบอนุญาต… 
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4.3.5 ใบอนุญาตสัตว์ป่าคุ้มครอง 
นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ เดือน

มีนาคม ออกใบอนุญาต จ านวน 15 ฉบับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.6 โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในรอบนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นที่จับสัตว์น้ าในที่รักษาพืชพรรณ
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งของจังหวัดชลบุรีเองมีทั้งหมด 21 แห่ง ซึ่งได้ด าเนินการประกาศ     
ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์ สัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติ การประมงแล้วจ านวน 14 แห่ง และยังเหลืออีก 7 แห่ง                 
ที่ต้องด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นที่จับสัตว์น้ าประเภทที่รักษาพืชพรรณ เปลี่ยนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า      
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดชลบุรี          
ครั้ง 2/2564 รอบนี้ซึ่งจะมีของอ าเภอพานทองจ านวน 1 แห่ง ชื่อคลองทุ่งพานทอง จึงได้ด าเนินการจับพิกัด       
และส่ งพิกัด ไป ให้ทางกรมจัดท าแผนที่ เรียบร้อยแล้ ว อ าเภอเมืองชลบุ รี  2 แห่ ง ได้ แก่ห้ วยวัดบางเป้ ง                   
และฝายเขาเชิงเทียน ในส่วนของฝายเขาเชิงเทียนไม่มีสภาพเป็นที่จับสัตว์น้ าแล้ว อ าเภอศรีราชา 2 แห่ง ที่จับสัตว์น้ า
หนองน้ าขาว หมู่5 ต าบลสุรศักดิ์ อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอบางละมุง 2 แห่ง คลองบางละมุง        
และคลองซอย อยู่บริเวณวัดบางละมุง ทางส านักงานประมงจังหวั ดจะประสานว่าจะด าเนินการในอ าเภอใด           
และช่วงไหน การด าเนินการเกี่ยวกับการท างานอ่างคลองหลวงรัชชโลธร มีกิจกรรมควบคุมการท าการประมง         
ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองช่วง คือช่วงปกติและช่วงช่วงฤดูน้ าแดงกิจกรรมจะประกอบจัดท าป้าย ปล่อยพันธุ์กุ้ง              
อบรมชาวประมง และจัดท าแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ ารวมถึงการเก็บข้อมูลสัตว์น้ าขึ้นที่แพ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดครั้งต่อไปให้เตรียม
เรื่องนี้เพ่ือน าเข้าที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 ส านักงานประมงอ าเภอ  
4.4.1  ประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 

- 
4.4.2  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 

 นายสรชัยฯ  สอบถามในที่ประชุมว่าโครงการพัฒนาอาชีพสามารถด าเนินการไปก่อนได้หรือไม่               
แล้วค่อยรวบรวมเบิกจ่ายในครั้งเดียว 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ประมงอ าเภอพิจารณาดูว่าเห็นสมควรด าเนินการอย่างไร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3  ประมงอ าเภอบางละมุง 
   - 

4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง    
-     

   4.4.5  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
    - 
 

4.4.6  /ประมงอ าเภอ... 
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   4.4.6  ประมงอ าเภอพานทอง 

    - 

   4.4.7  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี  
  นายสายันห์ฯ แจ้งในที ่ประชุมว่า ถ้าเทียบเรือประมงพื้นบ้านในโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทะเลไทย        
ที ่ด าเนินการสร้างตั ้งแต่พ.ศ. 2542 บางแห่งมีสภาพช ารุดสุดโทรมมากโดยเฉพาะท่าเรือบริเวณวัดโกมุท      
อ่างศิลา ยังมีผู ้เข้าไปใช้ประโยชน์อยู่  ดังนั้น เกรงว่าหากสะพานพังถล่มลงมาทางกรมประมงหรือส านักงาน
ประมงจังหวัดจะกลายเป็นจ าเลย อยากให้มีการจัดท าป้ายแจ้งเตือน ก่อนหน้านี้เคยมีหนังสือส่งมอบสะพาน
ให้กับเทศบาลในแต่ละที่ แต่เทศบาลไม่รับไปอยู่ในความรับผิดชอบมีเฉพาะบริเวณหาดวอนนภาเท่านั้นที่รับ  
 ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ในการรายงานการส ารวจท่าเทียบเรือที่ผ่านมาผลการด าเนินการเป็น
อย่างไรบ้าง 
 นางจุฑารัตน์ ชี ้แจงในที่ประชุมว่าการรายงานท่าเทียบเรือเป็นการกรอกข้อมูลพร้อมแนบรูปถ่าย     
ซึ่งได้รายงานไปแล้ว 
 นายสายัณห์ แจ้งในที่ประชุมว่า คาดว่าสะพานท่าเทียบเรือในหลาย ๆ อ าเภอ มีสภาพช ารุดสุดโทรมไม่
แตกต่างกัน ดังนั้นต้องการให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงท าป้ายแจ้งเตือนห้ามประโยชน์สะพาน 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้บริหารจัดการด้านการประมงจัดท าป้ายแจ้งเตือน  และขอให้แจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.8  ประมงอ าเภอศรีราชา 
 นางสาวธีรวรรณ์ กิมยง ประมงอ าเภอศรีราชา แจ้งในที่ประชุมว่า สมาคมประมงพื้นบ้านที่ยื่นค าขอ
ผ่านอ าเภอศรีราชา  ทางจ ังหว ัด ได ้ลงไปตรวจสอบสถานที ่ท าการกลุ ่ม ในวันที ่ 18  ม ีนาคม  ที ่ผ ่านมา          
ได้รับหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ว่าสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีได้รับอนุ มัติให้จัดตั้งเป็น
สมาคม เรียบร้อยแล้วที ่ตั ้งอยู ่บริเวณ ต าบลสุรศักดิ ์ หมู ่4 และเรื ่องร้องเรียนของชุมชนประมง อ่าวอุดม
ร้องเรียนโรงแรมบีเควัน ซึ่งทางโรงแรมได้ขออนุญาตจากเจ้าท่าในการสร้างท่าเทียบเรือยอร์ช ซึ่งจะมีการสร้าง
สะพานยื่นลงไปในทะเลประมาณ 600 เมตร ซึ่งรูปแบบในการขออนุญาตจากทางเจ้าท่า กับรูปแบบที่จะสร้าง
นั ้น แ ต ก ต ่า งก ัน ซึ ่ง ท า งช าวป ระม งค ่อ น ข ้า งก ัง ว ล  แ ล ะท างต ัว เจ ้า ข อ ง โร งแ รม เอ งนั ้น  ได ้แ จ ้ง ว ่า                                             
หากด าเน ินการสร้างท ่า เร ือ เสร็จหาดบริเวณนั ้นจะท าการป ิดไม ่ให ้บ ุคคลอื ่น เข ้าออก ชาว ประมงเอง                                        
จึงได้น าเรื ่องไปร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมประจ าอ าเภอ และจากการประชุมคณะกรรมการของอ าเภอ                                  
ทางอ าเภอได้สอบถามว่าประมงอ าเภอทราบเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือไม่  และทางเราจึงแจ้งไปว่าทางประมงเอง
ไม่ได้มีส่วนในการเป็นคณะกรรมการเกี ่ยวกับสิ ่งล่วงล้ าล าน้ า แต่ได้ชี ้แจงไปแล้วว่าในการจัดสร้างสะพาน                                                 
ต้องขออนุญาตเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงที ่จ ับสัตว ์น้ า  ทางปลัดอาวุโสได ้ขอให ้ประมงจัดท าการรับฟ ัง                                                
ความคิดเห็น แต่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าทางประมงเองไม่ได้มีอ านาจหน้าที ่ในการจัดการรับฟัง  เนื ่องจาก                                     
การจัดสร้างท่าเรือไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของประมง 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในการจัดการรับฟังความคิดเห็นขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ที ่จะขออนุญาต  
ทางเราไม่ม ีส ิทธิ ์ในการจัดท าการรับฟังความคิดเห ็น อนึ ่งการจัดการรับฟังความคิดเห ็นควรเป็นหน้าที่         
ของผู ้ที ่จะด า เน ินการสร ้างท ่า เท ียบ เร ือนั ้น  ในส ่วนของประมงม ีหน ้าที ่ในการร ับ เอกสารและจ ัดท า              
เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะมีการอนุมัติให้สร้างหรือไม่ 
 

นางสาวธีรวรรณ์ฯ… 



15 
 

 นางสาวธีรวรรณ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้แจ้งแก่ทางเจ้าของโรงแรมแล้วให้ด าเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงที่จะสัตว์น้ าซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของโรงแรมแจ้งว่าทางส านักงานประมงจังหวัดไม่ได้รับเอกสารไว้  
 นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ทางส านักงานประมงจังหวัดไม่ได้รับเอกสารการขอเปลี่ยนแปลง     
ที่จับสัตว์น้ าของโรงแรมไว้เนื่องจากหลักฐานไม่ครบ  ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย    
ในพ้ืนที่จึงได้ส่งคืนเอกสารกลับไป 
 นางสาวธีรวรรณ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องซ่อมบ้านพักข้าราชการประมงอ าเภอศรีราชามีปัญหาเรื่อง
ปลวก ท าให้หลังคากันสาดทรุดลงมา ซึ่งได้ด าเนินการการให้ช่างซ่อมแซมไปบางส่วนแล้ว แต่ยังเหลือบริเวณ
ระเบียงซึ่งราวระเบียงทรุดลงมา จะขออนุญาตแจ้งซ่อม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.4.9  ประมงอ าเภอสัตหีบ 

นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุมว่าจะ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จ านวนสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งการบูรณาการร่วมกับทาง ศรชล. กับหน่วยงานต่าง ๆ ลงไปสอบถามชาวประมงว่า                 
มีปัญหาอะไรหรือไม่ โดยเป็นกลุ่มประมงพ้ืนบ้านจากการด าเนินงานได้ลงพ้ืนที่บางเสร่  ซึ่งพ้ืนที่บางเสร่จะมีปัญหา
เกี่ยวกับการจับสัตว์น้ าได้น้อยลง และมีปัญหามีเรือนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทางชาวประมงต้องการเปลี่ยนแปลง
เรือเป็นเรือรับนักท่องเที่ยวแทน ซึ่งทางผู้อ านวยการ ศรชล. ได้หารือกับทางประมงว่าสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 

นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า หากต้องการด าเนินการเปลี่ยนแปลงตัวเรือเป็นเรือรับนักท่องเที่ยว
จะต้องขออนุญาตจากทางเจ้าท่ า เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ เรือ  ซึ่ งหากเปลี่ยนจากเรือประมง                 
เป็นเรือรับนักท่องเที่ยวแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเรือเพ่ือท าการประมงได้อีก 

นายอนุสรณ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มีชาวประมงร้องเรียนมาว่าจากการตรวจวัดเรือเมื่อปี 2560 พบว่าเรือ    
มีขนาด 30 กว่าตันกรอส ซึ่งจ าเป็นต้องติดเครื่องมือวีเอ็มเอส  และท าให้เสียภาษี แต่ชาวประมงยังสงสัยว่า           
เรือไม่น่าจะถึง 30 ตันกรอส จึงได้ขอตรวจวัดเรือใหม่ซึ่ งพบว่ามีข นาด 29 ตันกรอส ดังนั้นชาวประมง                 
จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือ เพ่ือให้ได้ขนาดตามที่ตรวจวัดจริง แต่เมื่อยื่นค าขอไปที่กรมแล้วทางกรม        
ไม่อนุมัติเพราะให้เหตุผลว่าต้องการลดขนาดตัวเรือ เพ่ือหลีกเลี่ยงการติดวีเอ็มเอส 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

5.1 เรื่องร้องเรียน 
นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของอ าเภอบ้านบึง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดชลบุรี  เรื่อง ก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม    
ประเภทการเพาะกุ้งทะเล พ.ศ. 2563 และ บทก าหนดโทษตามมาตรา 77 คือ ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 
บาท และด าเนินการปรับไปเรื่อย ๆ วันละ 10,000 บาท จนกว่าจะมีการหยุดเลี้ยง ซึ่งในส่วนนี้อ าเภอบ้านบึง       
ได้รับการร้องเรียนผ่านทางช่องทาง LINE ว่ามีการด าเนินการเลี้ยงกุ้งทะเล ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วทางเจ้าของ
พ้ืนที่แจ้งว่ายังไม่มีการเลี้ยง ได้ด าเนินการชี้แจงกับเจ้าของบ่อที่ได้รับการร้องเรียนแล้ว จากการลงพ้ืนที่บริเวณ      
คลองกิ่วพบว่ามีการเตรียมบ่อ ใบพัดตีน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง แต่ยังไม่ได้เข้าไปท าความเข้าใจเนื่องจาก          
เป็นแค่การเตรียมพ้ืนที่  ดังนั้นจึงได้ประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางก านันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มต่าง  ๆ ให้รับทราบ             
ซึ่งทางเกษตรอ าเภอได้สอบถามมาว่าท าไม 
 

 
อ าเภอบ้าน... 






