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รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่  7/2564 
วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 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. นางสาวพุธติยา  มังกรแก้ว นักวิชาการประมง 
18. นางสาวจุฑาศิณี  จินรักษ์ นักวิชาการประมง 
19. นายพิสิฐ  พุ่มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมง 
20. นายอภิชาต  ไชยลาภ  เจ้าพนักงานประมง 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายบรรจง  ค าทอง  ลาพักผ่อน 

ผู้ร่วมประชุม 

1.  นางสาวปณิดา  แซ่ลิ่ม  เจ้าหน้าที่ saebook 
2. นางสาวธัญญลักษณ์  พานวนเศษ เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือคนประจ าเรือ 
3. นายภานุพงษ์  ไพรอนันต์    เจ้าหน้าที่ คชก. 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ครั้งนี้เป็นการ

ประชุม ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณนี้ และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี (3 มิ.ย. 64) 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
(โควิด-19) จากประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              
ท าให้ไม่สามารถจัดงานใหญ่ที่มีคนร่วมงานจ านวนมากได้ ซึ่งได้เรียนปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
อนุญาตให้สามารถจัดงานได้แต่ต้องมีจ านวนคนร่วมงานไม่เกิน 50 คน รวมผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่                          
และได้หารือกับผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี ได้เตรียมลูกพันธุ์กุ้งที่ใช้ส าหรับการจัดงาน
เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ดูตารางน้ าคร่าว ๆ ที่สามารถปล่อยกุ้งได้ อยู่ในวันที่ 2 มิถุนายน 64 ในช่วงเช้า รวมทั้ง
ได้ปรึกษาไปยังกองพระราชด าริ  กรมประมง ในการให้จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ                                 
ให้ได้ 4 ครั้ง จ าเป็นต้องมีการปรึกษาทางจังหวัดก่อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ            
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าจะจัดงานโดยเชิญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานของกรมประมง                
ภายในจังหวัด ไม่มีการจัดงานหรือเชิญแขกอ่ืน ๆ เนื่องจากการจ ากัดจ านวนคนร่วมงาน จากการหารือ                    
กับผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี ได้ก าหนดการจัดงานเป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2564         
โดยปล่อยลูกพันธุ์กุ้งจ านวน 500,000 ตัว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  การท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
(ปรับแผนการอบรม /การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกร) 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า การท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) ต้องมีการปรับแผน โดยเฉพาะการอบรมเกษตรกร และการจัดการอบรม ผู้เข้าร่วม
อบรมต้องไม่เกิน 20 คน การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลของประมงอ าเภอขณะนี้สามารถท าได้หรือไม่ มีข้อติดขัดเรื่อง
ใดบ้าง 

นางสาวทิพวัลย์  จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม ชี้แจงในที่ประชุมว่า  การลงพ้ืนที่                     
เก็บข้อมูลในขณะนี้นั้น จะใช้วิธีการจัดเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อย ๆ 4 -5 คน เพ่ือขอข้อมูล 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่ต้องอัพเดทข้อมูลรายได้ - หนี้สิน ของเกษตรกร                 
ในแต่ ละอ า เภอ  ขอให้ประมงอ า เภอในแต่ ละอ า เภอลง พ้ืนที่ เ ก็ บข้ อมู ลด้ วยความระมั ดระวั ง                               
การนัดรวมตัวเกษตรกรขอให้นัดเป็นกลุ่มย่อย 

นางมยุรี  ณ พัทลุง ประมงอ าเภอพานทอง แจ้งในที่ประชุมว่า ประมงอ าเภอได้จัดการนัดเกษตรกร
เป็นกลุ่ม ๆ แล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาคือเกษตรกรไม่กล้ามารวมกลุ่มกันเนื่องจากกลัว ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ได้เท่าท่ีควร 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การปรับแผนการส ารวจข้อมูล โดยอาจน าแบบสอบถามไปฝากไว้กับ
เกษตรกรท่านใดท่านหนึ่ ง  แล้วให้ เกษตรกรแจกจ่ายต่อเ พ่ือน ากลับไปท าที่บ้ าน จากนั้นน ามาส่ ง                        
เพ่ือลดการรวมตัวกันของบุคคล การเก็บข้อมูลขอให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งทางกลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมงได้แยกรายชื่อเกษตรกรเป้าหมายให้แต่อ าเภอแล้วใช่หรือไม่ ดังนั้นขอให้แต่ละ
อ าเภอรีบด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

1.3/การพัฒนา... 
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1.3  การพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ไม่มีใครย่ าอยู่ที่เดิมตลอดไป ดังนั้นต้องมีการพัฒนาตัวเอง นอกจาก               
การท างานหลักแล้ว อย่าท างานจนเพลิดเพลินต้องดูแนวทางหลักเกณฑ์การพัฒนาตัวเอง เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง            
ที่สูงขึ้น หลักเกณฑ์การพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นนั้น ขอให้หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เพ่ิมเข้าในไลน์
โน้ต เพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้าไปอ่าน ศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งเพ่ือพัฒนาตัวเอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6  วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน  2564   
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า มีท่านใดต้องการเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหน ให้แจ้งแก่ฝ่ายเลขาเพ่ือด าเนินการ
แกไ้ขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

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

งบประมาณประจ าเดือนเมษายน 2564 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เชิญหัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

นางสาวมัทนา นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุมว่าทางกลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ขอรายงานผลงบประมาณการด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 2564 แต่เนื่องจากได้มีการเลื่อน
การประชุมดังนั้น แผนการใช้จ่ายงบประมาณจะสรุป ณ วันที่ 20 พ.ค. 2564 

ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย/ใบสั่ง

ซื้อ/สัญญา 
คงเหลือ 

แผนงานจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (05024) 

  185,000.00   150,000.00   35,000.00  

กิจกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (222) 

กองบริการ
จัดการ
ทรัพยากร
และก าหนด
มาตรฐาน 

 180,000.00   150,000.00   30,000.00  

กิจกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (ค่าใช้สอยวัสดุ) 

 5,000.00  5,000.00 

แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย (07069) 

  
1,407,100.00  

 929,269.54   
477,830.46  

 
ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย/ใบสั่ง

ซื้อ/สัญญา 
คงเหลือ 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย  (เปรียบเทียบปรับ) 

กองตรวจ
ราชการ 

 16,125.00   16,125.00   -    

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย  (ประมงประจ าจังหวัด) 

กองตรวจ
ราชการ 

 34,475.00   29,475.00   5,000.00   

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย (ด่าน) (174) 

กอง
ตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

1,356,500.00 883,669.54 472,830.46 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
(14010) 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง 
(170) 

 1,378,140.00 1,378.080.0
0 

60.00 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองตรวจ
ราชการ 

 537,120.00   537,120.00   

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ด่าน)  841,020.00  840,960.00   60.00 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านการประมง  304,945.00  274,840.00   30,105.00  
ประกันสังคม กองตรวจ

ราชการ 
 23,035.00  10,626.00  12,409.00 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   2,900.00   2,848.00   52.00  
ประกันสังคม (ด่าน) กอง

ตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

 22,550.00  22,550.00  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  - - - 
ค่าเช่าบ้าน กองตรวจ

ราชการ 
193,550.00 179,550.00 14,000.00 

ค่าเช่าบ้าน (ด่าน)  62,910.00  53,360.00 9,550.00 
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร (15021) 

 
569,994.00 404,641.60  

   
65,352.40  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (111) 

กองตรวจ
ราชการ 

   

ค่าจ้างเหมาบริการ  82,800.00  82,800.00    
ค่าบริหารส านักงาน  46,882.00  36,001.60  10,880.40 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน 

กองวิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงฯ 

8,000.00 4,756.00 3,244.00  

ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย/ใบสั่ง

ซื้อ/สัญญา 
คงเหลือ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้า
สู่มาตรฐานฟาร์ม 

กองวิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืด 

18,000.00 8,684.00 9,316.00 

ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับประมง
อ าเภอและหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 1 กตร. 

 23,112.00  23,112.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 

 4,000.00 2,400.00 1,600.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (112) 

กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

330,000.00 270,000.00 60,000.00 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่
มาตรฐาน (ด่าน) (168) 

 57,200.00  57,200.00 

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
(15027) 

 4,800.00 2,114.00 2,686.00 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (184) 

 4,800.00 2,114.00 2,686.00 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (15041) 

 163,270.00 97,676.00 65,594.00 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (179) 

กองตรวจราชการ    

ค่าจ้างเหมาบริการ  82,800.00 55,200.00 27,600.00 
ค่าบริหารส านักงาน  23,970.00 14,796.00 9,174.00 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ แปลงที่ 2562  1 แปลง 

กองวิจัยและพัฒนา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืด 

56,500.00 27,680.00 28,820.00 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
(1507) 

 119,900.00 28,359.46 91,540.54 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง (181) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

35,750.00 28,359.46 17,390.54 

งวดที่ 1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จัดซื้ออาหารสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 84,150.00  84,150.00 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
(150B8) 

 183,900.00 146,336.50 37,563.50 

กิจกรรมจัดระเบียบการท าประมง (173 กองตรวจราชการ    
/ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ เบิกจ่าย

เบิกจ่าย/ใบสั่ง
ซื้อ/สัญญา 

คงเหลือ 

ค่าจ้างเหมาบริการ  82,800.00 55,200.00 27,600.00 
ค่าบริหารส านักงาน  45,700.00 38,168.50 7,531.50 

กิจกรรมก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม (แผน 4 ครั้ง) (197) 

กองวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืด 

3,500.00 1,710.00 1,790.00 

กิจกรรมย่อยการตรวจติดตาม เฝ้าระวังและการ
ก ากับดูแลการด าเนินการท าประมง APD 197 

กองวิจัยและ
พัฒนาการ 

15,000.00 14,832.00 168.00 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมสถิติ กองนโยบายและแผน 36,900.00 36,426.00 474.00 

กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง     

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 - - - 

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง 
(29005) 

 405,542.00 294,169.10 111,372.2
9 

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า (306) กองตรวจราชการ   - 
ค่าสาธารณูปโภค กองตรวจราชการ 207,542.00 157,446.52 50,095.48 

ค่าสาธารณูปโภค (ด่าน) กองตรวจสอบ
เรือประมงฯ 

198,000.00 136,722.58 61,277.42 

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลท่าเทววงษ์ 
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 

466,000.00 466,000.00 - 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม    - 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (37043) 

 66,200.00 27,262.00 38,938.00 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (พิมานมาศ) (211) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

25,000.00 4,060.00 20,940.00 

                                                                                                                                   ตารางแผน... 
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ตารางแผนงานและงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส านัก/กอง งบประมาณ  เบิกจ่ายเบิกจ่าย/

ใบสั่งซื้อ/สัญญา  
คงเหลือ 

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (5 รอยต่อ)
(402) 

กองโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 41,200.00   23,202.00   17,998.00  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการ
ประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(370B9) 

 10,000.00   6,057.00   3,943.00  

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (178)  10,000.00 6,057.00 3,943.00 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนประมง (370C0) 

  773,750.00  516,891.78   256,858.22  

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน
ประมง 

  750,000.00  500,000.00  250,000.00 

กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง   23,750.00  16,891.78 6,858.22  
แผนงานบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 

    -    

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (41035) 

  313,500.00   199,398.00   114,102.00  

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าประมง 

  231,000.00  116,898.00  114,102.00 

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าประมง (อุดหนุน) 

กองโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 82,500.00   82,500.00   -    

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร 
(งบเบิกแทนกัน) 

 52,000.00  356,592.00 

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร 
(งบเบิกแทนกัน)      สนง. 

  15,408.00  

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร 
(งบเบิกแทนกัน)      ประแสร์ 

  148,000.00  

รวมทั้งสิ้น  7,413,241.00 5,625,702.98 1,787,538.0
2 

(ส านักงาน)  4,545,061.00 3,688,440.86 856,620.14 
(ด่าน)  2,868,180.00 1,937,262.12 930,917.88 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.1.2 /โครงการปรับปรุง... 
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4.1.2 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง        
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ความคืบหน้าของบ้านพักเกาะสีชัง  งวดที่  1 เบิกจ่าย                
ร้อยละ 45 ประกอบไปด้วย โครงสร้างและมุงหลังคาแล้วเสร็จ ติดตั้งฝ้าเพดานและชายคาแล้วเสร็จ                    
งานพ้ืนและผนังแล้วเสร็จ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ฝากประมงอ าเภอเกาะสีชัง ตรวจสอบงานว่าท าได้เท่าไหร่แล้วบ้าง 
นางสาวมัทนาฯ  แจ้ ง ในที่ประชุมว่ า  ผู้ ควบคุมงานได้ลง ไปตรวจสอบอยู่บ่ อยครั้ ง  และ                                     

ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จะมีการตรวจรับงานงวดแรก 
ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า หากจะด าเนินการตรวจสอบให้ทันงวดแรกวันที่ 31 พฤษภาคม           

ขอให้ประมงอ าเภอเกาะสีชังตรวจสอบว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกว่าจะสามารถ            
เข้าไปตรวจรับได้ทันเวลา และให้สามารถเบิกจ่ายได้ทัน 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่าเรื่อง เบิกจ่ายเงินงวดแรกจะสอบถามทางผู้รับเหมาว่า               
ต้องการจะเบิกหรือไม่ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ตรวจสอบกับทางคลังจังหวัดด้วยว่า การเบิกจ่ายหรือไม่เบิกจ่าย
สามารถท าได้หรือไม ่ส่วนงานจะต้องส่งให้ได้ตามงวดงานที่แท้จริง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  

4.2.1  โครงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 
 กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด 4,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,114 คงเหลือ 2,686  

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป้าหมายคือ 
3,264 ราย ใช่หรือไม่ 

นางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  ชี้แจงในที่ประชุมว่า                 
กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เป้าหมายคือ 3,264 ราย ปัจจุบันจัดท าข้อมูล           
แล้วเสร็จไปแล้ว 320 ราย 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เหลือเวลาที่ต้องด าเนินงานอีก 4 เดือน เฉลี่ยแล้วต้องสามารถจัดท า
ข้อมูลให้ไดเ้ดือนละ 600 ราย ให้วางแผนการด าเนินงานให้เสร็จภายในเดือนที่ก าหนด 

นางมยุรี ณ พัทลุง ประมงอ าเภอพานทอง แจ้งในที่ประชุมว่า กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร             
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ของอ าเภอพานทองนั้นเฉลี่ยแล้วต้องเก็บข้อมูลให้ได้เดือนละ 150 ราย 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้ประมงอ าเภอเร่งด าเนินการเก็บข้อมูล และน าส่งมายังส านักงาน
ประมงจังหวัดให้เร็วที่สุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

4.2.3 /โครงการระบบ... 
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4.2.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่
 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 82,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
55,200.- บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าเดือนพฤษภาคมจ านวน 27,600 บาท บริหารส านักงาน 
23,970 เบิกจ่ายไปแล้ว 14,798 บาทคงเหลือ 9174 บาท ด าเนินงานแปลงใหญ่ 1 แปลง งบประมาณ 
56,500 บาทเบิกจ่ายแล้ว 27,680 คงเหลือ 2800 บาท 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ในส่วนของแปลงใหญ่มีการด าเนินการอะไรบ้าง 
นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนนี้เหลืองบอบรมของกลุ่มเกี่ยวกับการแปรรูป 
ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019                    

(โควิด - 19) ห่างหายไปก่อน จึงด าเนินการจัดอบรมทั้งนี้ขอให้เตรียมงบประมาณให้พร้อม 
นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามที่ด าเนินการส่งเกษตรกรต้นแบบ                   

ทางกรมแจ้งว่าจะมีการโอนเงินให้แต่ยังไม่ทราบจ านวนคาดว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้          

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่จะแยกเป็น ค่าใช้สอย และ

ค่าอาหารงบประมาณที่ได้รับ 35,750 บาทเบิกจ่ายแล้ว 28,359 .46 บาทคงเหลือ 7390.54 บาท 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ทฤษฎีใหม่จัดอบรมไปแล้วหรือไม่ 
นายปริญญ์ วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ทฤษฎีใหม่จัดอบรมไปแล้ว

สองครั้งยังเหลืออีกแปดครั้งจ านวนผู้เข้าอบรม 435 คน 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการซื้อของเรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่ต้องจ่ายคือค่าอาหารว่าง

จ านวน 165 ราย 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า จ านวนเงินที่เหลือคือค่าอาหารว่าง  และค่าเบี้ยเลี้ยงใช่หรือไม่                     

ค่าจัดซื้อปัจจัยการผลิตอยู่ในนี้ด้วยหรือไม่  
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณค่าอาหารสัตว์น้ าอยู่ที่ 84,150 บาท ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ค่าจัดซื้อปัจจัยการผลิตอาหารน้ าจะด าเนินการจัดซื้อในเดือนมิถุนายน  

ให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง จัดเตรียมว่าต้องใช้อะไร จ านวนเท่าไหร่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  
กิจกรรมการก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

นางอภิญญาฯ  ชี้ แจง ในที่ ประชุมว่ า  จากการประชุม  conference เกี่ ยวกับมาตรา 78                           
เรื่องจระเข ้จุดประสงค์เพ่ือไม่ต้องการให้ผู้ประกอบการมารวมตัวกันที่ส านักงานประมงจังหวัด ดังนั้นในกรณีที่
ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตอยู่แล้ว ให้ทางส านักงานสามารถออกหนังสือรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีรายชื่ออยู่แล้วได้ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีรายที่ยังไม่หมดอายุ โดยหนังสือรับรองจะออกโดย
พนักเจ้ าหน้าที่  ซึ่ ง ได้แก่ประมงจั งหวัด  เจ้ าหน้าที่ประมง  เจ้ าหน้าที่ เกษตร ซึ่ งหนั งสือรับรองนี้                                      
จะเริ่มต้นใช้ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และจะต้องมีการรายงานทุกครั้ง หากมีการออกหนังสือรับรอง     

/ในกรณ.ี..                                                  
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ในกรณีมีการซื้อขายเนื้อจระเข้ เพ่ือน าไปขายต่อ จะต้องขอขึ้นทะเบียนกับทางส านักงานประมงจังหวัดด้วย 
กรณีการเคลื่อนย้ายจระเข้จะต้องมาแจ้งโดยอาศัยอ านาจตาม พรก. เลขหนังสือรับรอง ประกอบไปด้วยเลข 
10 หลัก การลงนามและประทับตรา หากเป็นประมงจังหวัดลงนามให้ใช้ตราประทับของกรมประมงครุฑสีแดง 
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 4.5 เซนติเมตร ด้านใน 3.1 เซนติเมตร ในกรณีนี้ส านักงานประมงอ าเภอสามารถ
ออกใบรับรองได้ จึงขอเรียนถามประธานว่าต้องการกระจายอ านาจให้ประมงอ าเภอรับค าขอเพ่ือออกหนังสือ
รับรองหรือไม่ หรือให้ขอได้เฉพาะส านักงานประมงจังหวัดอย่างเดียวเท่านั้น 

นายอนุสรณ์ ไชย์ตะมาศ ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุมว่า หากกระจายให้อ าเภอรับค าขอออก
ใบอนุญาตได้นั้น จะท าให้ข้อมูลกระจัดกระจายสามารถจัดการได้ยากหรือไม่ 

นางสาวทิพย์วรรณ จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม แจ้งในที่ประชุมว่า ปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับจระเข้อยู่ที่จังหวัดแล้ว เป็นการดีมากหากให้จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการอย่างเดียว 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ข้อมูลจระเข้ที่มีอยู่ปัจจุบันจ านวนเท่าไหร่  หากข้อมูลทั้งหมด                
อยู่ที่ส านักงานประมงจังหวัดก็ขอให้ส านักงานประมงจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรองทั้งรายใหม่ และรายเก่า 

นางจุฑารัตน์ ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้                        
มีข้อมูลเกี่ยวกับจระเข้ของจังหวัดชลบุรีทั้งหมด 64 ฟาร์ม และช่วงนี้ไม่มีรายใหม่เพ่ิมเติม 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กรณีออกหนังสือรับรองนั้นให้สอบถามทางฟาร์มด้วยว่า ในฟาร์มยัง
มีจระเข้อยู่หรือไม่ การออกหนังสือรับรองนั้นให้ออกให้กับฟาร์มที่มีจระเข้เท่านั้น และหรือเป็นฟาร์มที่ไม่มี
จระเข้แต่ประสงค์จะมีการเลี้ยงต่อ ในการประชุมจะเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ และแนวทางการออก
หนังสือรับรองให้รายงานผล และแนบไฟล์ส่งไปยังกรมประมงทุกเดือน 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

4.2.5 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กิจกรรมโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พิมานมาศ) 
งบประมาณที่ ได้รับเพ่ิมเติมจ านวน 10,500 บาทเพ่ือใช้ส าหรับงานพิธีต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับกิจกรรม                           
โครงการพระราชด าริ 

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เงินส่วนนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการซื้อทั้งสัตว์น้ า วัสดุอุปกรณ์ค่าน้ า                                       
และค่าอาหารในการรับรองผู้เข้าร่วมงาน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานพระราชด าริ และงานเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                                    
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณทั้งหมด 10,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6057 บาท
คงเหลือ 3943 บาท 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามตารางแล้วจัดวันไหนบ้าง 
นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ตามตารางแผนเดิมเดือนเมษายนบางละมุง เดือนพฤษภาคมสัตหีบ

แต่เลื่อนทั้งหมดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า งานฟิวล์เดย์เลื่อนด้วยหรือไม่ 
นางสาวทิพย์วรรณฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากจ านวนคนเข้าร่วมงานมีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนดไว้

ดังนั้นจ าเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน 
 

/นายปริญญ์ฯ… 
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นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทางเกษตรย้ ามาว่า การด าเนินงานยังต้อง           
เป็น 4 ครั้ง เช่นเดิม 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า งานฟิลเดย์ได้จัดท าเอกสารให้ความรู้เรียบร้อยหมดแล้วหรือไม่                          
และส่วนงบประมาณที่เหลือน าไปใช้ในส่วนของเบี้ยเลี้ยงใช่หรือไม ่

นางสาวทิพย์วรรณฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า งานในส่วนของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานฟิลเดย์           
เป็นคนละงานกัน งบประมาณฟิลเดย์ส่วนใหญ่ใช้เป็นค่าจัดงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.7 โครงการศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณตลอดทั้งปี 231,000 บาท ได้รับมาครบถ้วนแล้ว
เบิกจ่ายไปแล้ว 111,898 บาท คงเหลือ 114,102 บาท 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า จ านวนเงินที่เหลือน าไปใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง 
นางอภิญญาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า จ านวนเงินงบประมาณที่เหลือ จะเป็นค่าอาหารสัตว์น้ า                 

ลูกพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 40,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของประมงอ าเภอในการออกพ้ืนที่                    
ท าประวัติเกษตรกรเกี่ยวกับศูนย์ฯใหม่และศูนย์ฯเก่า โดยศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด 11 ศูนย์ฯ จะได้รับเงินสนับสนุน           
ศูนยฯ์ ละ 2,000 บาท 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ศูนย์เรียนรู้  11 ศูนย์ฯ รวมเป็นเงิน 22,000 บาท และค่าหาร                  
40,000 บาท รวมแล้วน่าจะเหลือค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 กว่าบาท 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เงินจ านวนที่ เหลือนี้สามารถใช้จ่ายในส่วนของน้ ามันได้                 
ราวหนึ่งเดือน ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ของประมงอ าเภอและค่าใช้จ่ายอื่น 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ทางกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดงบประมาณส าหรับค่าน้ ามันเดือน
พฤษภาคมนี้แล้วหรือไม่ 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณค่าน้ ามันในส่วนของเดือนพฤษภาคม เป็นงบประมาณ
ที่ใช้ในโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร เพ่ิงด าเนินการไปเพียงครั้งเดียว
ดังนั้นการเบิกจ่ายค่าน้ ามันในเดือนพฤษภาคมนี้ ขอให้ใช้จ่ายในงบประมาณของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตสินค้าประมง 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้ประมงอ าเภอส่งรายชื่อเกษตรกร 100 ราย ที่เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ฯ ท่านใดส่งรายชื่อมาแล้ว ขอให้เป็นไฟล์ excel โดยส่งให้กับคุณพุธติยา แบบประเมินผลการเยี่ยมชม           
แปลงศูนย์เรียนรู้ ศพก. และที่ต้องเพ่ิมเติมคือแฟ้มทะเบียนประวัติรายเก่า 6 ราย และลายใหม่ 1 ราย            
แฟ้มทะเบียนประวัติที่ทุกคนต้องท าส่งให้ทางส านักงาน โดยจะให้คุณพุธติยาส่งลิ้งค์คู่มือการปฏิบัติงาน            
ด้าน ศพก. ให้แก่ทุกท่านผ่านทาง LINE ส านักงานฯ 

นางมยุรีฯ สอบถามในที่ประชุมว่า แบบประเมินต้องเก็บท้ังหมด 100 ราย หรือไม ่
นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า แบบประเมินต้องท าได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
นางมยุรีฯ สอบถามในที่ประชุมว่า รายชื่อเกษตรกรที่ท าแบบประเมิน จะต้องสัมพันธ์กับรายชื่อ           

100 ราย ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ หรือไม ่
นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า รายชื่อที่ต้องประเมิน 100 ราย ต้องเป็นชื่อเดียวกับที่เข้าเยี่ยมชม

ศูนยฯ์ แต่เป็นคนละชุดกับฟิลเดย์ 
 

/นายปริญญ์ฯ… 
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นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การประเมินเป็นการประเมินรายชื่อผู้ที่น าความรู้จากที่ได้รับ                 
จากศูนย์หลัก ไปใช้อย่างน้อยซ่ึงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

นางมยุรีฯ สอบถามในที่ประชุมว่า แฟ้มประวัติกับแบบประเมินสามารถส่งได้สุดท้ายวันที่เท่าไหร่ 
นายสุวิทย์ฯ สอบถามในที่ประชุมว่า แบบฟอร์มที่ด าเนินการต้องรับจากที่ใด 
นางอภิญญาฯ  แจ้งในที่ประชุมว่า  แบบฟอร์มอยู่ ในคู่มือที่ เป็นลิ้ งค์  ที่จะจัดส่งให้ใน LINE                                     

ของส านักงานฯ 
ประธานฯ สั่งการในที่ประชุมว่า ขอให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ถ่ายเอกสาร

แบบฟอร์มให้ประมงอ าเภอ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลและสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากส านักงานอ าเภอขัดสน
เรื่องกระดาษ และหมึกปริ้น 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า แบบประเมินผลก าหนดส่ง หลังจากที่เกษตรกรเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
แล้ว 10 วัน ในที่นี้ขอก าหนดส่งเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 64 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.8 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 

นางอภิญญาฯ  แจ้ ง ในที่ประชุมว่ า  โครงการ คชก ด า เนินการลงกุ้ ง ให้แล้ว เสร็จภายใน                                                 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้ส านักงานประมงอ าเภอส่งรายงานมายังส านักงานประมงจังหวัดในทุกสัปดาห์
และทางส านักงานประมงจังหวัดจะตรวจและจัดส่งรายงานต่อไปยังกรมประมงเอง และในจังหวัดชลบุรียังเหลือ
เกษตรกรอีกหนึ่งรายในอ าเภอบ่อทองที่ยังไม่สามารถลงกุ้งได้ 

มติที่ประชุม  รบัทราบ  

4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  
4.3.1 โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง  

กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 
(Seabook) 

 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การจัดการปัญหาด้านการประมงเกี่ยวกับการออกหนังสือ                 
คนประจ าเรือ เดือนเมษายน ท าหนังสือคนประจ าเรือเล่มใหม่จ านวน 22 เล่ม แก้ไขเล่มจ านวน 97 เล่ม               
ไม่มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการประมง และคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งต่อไปการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ขอให้เพ่ิมเติม
หัวข้อการท าประมงผิดกฎหมายของเรือประมงที่ได้รับรายงานจากหน่วยเรือตรวจ ว่าเกิดขึ้นทั้งหมดกี่คดี                  
และเป็นคดีอะไรบ้าง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 4.3.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  

สถิติประมง 
นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการสถิติมีงบประมาณเพ่ิมเติม 15,900 บาท ใช้ในการ

ด าเนินงานเก็บข้อมูลประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง ซึ่งเป็นการส ารวจปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้โดยเก็บตามตัวอย่างของ
เครื่องมือประมง และเก็บข้อมูลสถิติหน่วยธุรกิจ ซึ่งด าเนินการเรียบร้อยแล้วการด าเนินงานถัดไปคือการเก็บ
สถิติผลการท าประมงน้ าจืดตามธรรมชาติสถิติการเพาะเลี้ยงที่ยัง อยู่ในขั้นตอนการลงระบบเกี่ยวกับรายได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.3 /โครงการพัฒนา... 
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4.3.3 โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง       
กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า  โครงการชุมชนละ 100,000 บาท ทั้งหมด 10 ชุมชน                   
เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท ขณะนี้โอนมาแล้ว 75% ทั้งหมด 750,000 บาท เหลือ 25,000 บาท            
ที่ยังไม่โอนมา ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะโอนมาเมื่อไหร่ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า จากที่ทราบจากหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงว่าจะมีการโอน
เงินเข้ามาภายในเดือนมิถุนายนนี้  ซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถโอนเงินให้กับชุมชนได้  เพราะเงินที่โอนมา                  
ยังเข้ามาไม่ครบ ดังนั้นจึงขอให้ชะลอการโอนเงินให้กับชุมชนก่อน 

นายสุวิทย์ แซ่ลิ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้งในที่ประชุมว่า หากเราสามารถโอนเงินให้ชุมชนได้
ตอนนี้ แต่กระบวนการจัดซื้อของชุมชนก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากยอดเงินที่โอนเข้ามายังไม่ครบ
ตามเป้าที่ก าหนดในเบิกจ่าย 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้เช็คแผนงานของชุมชนประมงที่ได้เสนอมา ว่าสามารถจัดการอย่างไร
ได้บ้างหากไม่มีการโอนเงินเข้ามาต้องมีการปรับแผนใหม่ 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการชุมชนละ 100,000 บาท และที่ต้องได้รับชุมชนละ 
3,000 บาท ยังโอนมาไม่ครบทั้งสองโครงการ 

นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กิจกรรมที่จะได้รับชุมชนละ 3,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น               
ที่จะได้รับคือ 30,000 บาท ขณะนี้ได้รับมาแล้ว 23,750 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 16,891.78 บาท คงเหลือ 
6858.22 บาท 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดล าดับตามจ านวนสิทธิ์              
ที่จะได้รับในแต่ละอ าเภอ 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การด าเนินงานต่อไปจะเป็นการเก็บสมุดบันทึกการท าประมง
พ้ืนบ้าน ตั้งแต่ เดือนมกราคม - เมษายน และ แจกสมุดบันทึกในรอบถัดไป คือ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม        
ซึ่งจะใช้เงินส่วนนี้ส าหรับการด าเนินการ จะแบ่งเป็นชุมชนละ 600 บาท ส าหรับกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
งบประมาณทีโ่อนมาเพ่ิมเติมชุมชนละ 25,000 บาท นั้นยังไม่สามารถโอนให้กับชุมชนได้ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า จากที่ดูข้อมูลโครงการมีเพียงสองกลุ่มที่สามารถด าเนินการได้                   
ดังนั้นขอให้ชะลอการโอนเงินออกไปก่อน 

นางจุฑารัตน์ ฯ  แจ้ ง ในที่ ประชุมว่ า  สมุดบันทึกการท าประมงซึ่ งครั้ งแรกได้แจกจ่ าย ใน                              
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เก็บข้อมูล เดือนมกราคม - 30 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายก าหนดตาม
จ านวนสมาชิกโดยการสุ่มเก็บประมาณร้อยละ 47 ของจ านวนสมาชิกกลุ่ม ซึ่งจะขอเก็บสมุดบันทึกการท าการ
ประมงชุดเดิมเพ่ือกลับมาส่งให้กับหน่วยเรือตรวจ ในการน าไปบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการท าการประมงนั้น
คาดว่าการเก็บข้อมลูลงในสมุดบันทึกการท าการประมงจะเป็นตัวชี้วัดในครั้งต่อไป 

นายสุวิทย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในการเก็บสมุดบันทึกการท าการประมงในการเก็บข้อมูลครั้งแรก              
เกิดปัญหาเนื่องจากความเข้าใจผิดเพราะหนังสือชี้แจงการปฏิบัติงานส่งมาภายหลังจากท่ีได้ด าเนินการแจกสมุด
บันทึกการท าการประมงไปแล้ว ดังนั้นท าให้ชาวประมงบันทึกการท าการประมงลงในสมุดบันทึกการท าการ
ประมงได้เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น ดังนั้นจ าเป็นต้องขอเล่มใหม่เพ่ือแจกจ่ายให้สามารถบันทึกได้ต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

4.3.5 /ใบอนุญาต... 
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  4.3.4 ใบอนุญาตสัตว์ป่าคุ้มครอง 
นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เดือนเมษายนได้ด าเนินการปรับยอดใบอนุญาตสัตว์ป่าคุ้มครอง    

สป. 11 จ านวน 5 ฉบับ และ สป 15 จ านวน 9 ฉบับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.3.5 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 
นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการสินเชื่อจะครบก าหนดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

ซึ่งมีคนติดต่อเข้าร่วมโครงการทุกวัน ในช่วงวันที่ 1 ถึง 20 พฤษภาคม มีคนเข้าร่วมโครงการ 25 ราย                     
เรือ 36 ล า โดยยื่นกู้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด วงเงินอยู่ที่  54,930,400 บาท                      
ยอดรวมตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 318 ราย เรือที่เข้าร่วมโครงการ 
384 ล า ยื่นกู้กับธนาคารออมสิน 8 ราย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 310 ราย                     
วงเงินทั้งหมด 276,460,911 บาท 

นายสุวิทย์ฯ สอบถามในที่ประชุมว่า การก าหนดส่งคืนมีการก าหนดอย่างไรบ้าง 
นางจุฑารัตน์ฯ ที่แจ้งในที่ประชุมว่า เงินกู้แบ่งเป็นสองอย่างคือ เงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะสั้นระยะเวลาการกู้ 1 ปี หากใช้ครบจ านวนสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ และเงินกู้ระยะยาวระยะเวลาการกู้
7 ป ีรัฐบาลช่วยจ่ายดอกเบี้ย 4% ต่อปี 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3.6 โครงการจัดระเบียบให้ความรู้ด้านกฎหมาย พรก.การประมง พ.ศ. 2558                    
และการควบคุมการท าการประมงในอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชโลทร จังหวัดชลบุรี  

นางสาวมัทนาฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า งบประมาณท่ีได้รับทุน 520,000 บาท โอนมาครบทั้งหมดแล้ว
เบิกจ่ายไปในส่วนของส านักงาน 15,408 บาท หน่วยเรือตรวจประแส เบิกจ่ายแล้ว 148,000 บาท 

ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ช่วยรวมยอดเงิน                   
ที่หน่วยเรือตรวจประแส ได้ขอมาว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในกิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตามเฝ้าระวัง ทางหน่วยเรือตรวจประแส 
ขอมาเป็นเงินจ านวน 148,000 บาท และท าเบิกยืมมาอีก 246,000 บาท 

ประธาน สั่งการในที่ประชุมว่า ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หารือกับทางเรือตรวจ
ประแส ว่าจะใช้งบด าเนินการเท่าไหร่ เพ่ือในส่วนที่เหลือจะได้น ามาใช้จ่ายในส่วนของส านักงานประมงจังหวัด
ในงบของโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงฯ นั้น มีเงินท างานในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดที่สามารถใช้ได้
อยู่ที่ 156,000 บาท ซึ่งหักจากแผนงานที่ทางเรือตรวจได้ส่งเบิกมาแล้วจ านวน 394,000 บาท 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบจัดระเบียบทางโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงฯ ในปีนี้ด าเนินการติด
ป้ายประกาศฤดูน้ าแดงจ านวน 30 ป้าย โดยติดทั้งหมด 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอศรีราชา จ านวน 9 ป้าย ได้แก่               
อ่างเก็บน้ าบางพระ 4 ป้าย อ่างเก็บน้ าหนองค้อ 2 ป้าย อ่างเก็บน้ าห้วยสะพาน 1 ป้าย อ่างเก็บน้ าเขามันยายมุ้ง              
1 ป้าย และอ่างเก็บน้ าหนองกลางดง 1 ป้าย อ าเภอบางละมุง ทั้งหมด 5 ป้าย ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยขุนจิต 1 ป้าย 
อ่างเก็บน้ ามาบประชัน 3 ป้าย อ่างเก็บน้ าชากนอก 1 ป้าย อ าเภอสัตหีบ จ านวน 2 ป้าย ได้แก่ อ่างเก็บน้ า            
ห้วยตู้หนึ่ง และอ่างเก็บน้ าห้วยตู้สองอ่างละ 1 ป้าย อ าเภอบ้านบึง บริเวณบึงขยาย 2 ป้ายและ อ าเภอเกาะจันทร์ 
อ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร จ านวน 13 ป้าย รวมทั้ง ติดที่ด้านหน้าส านักงานประมงจังหวัดอีก 1 ป้าย 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณเข้ามาแล้ว ให้ปรับแผนงานกับทางหน่วยเรือตรวจประแส  ใน
การด าเนินงาน และอย่าลืมเรื่องป้ายเขตแดนพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าให้เร่งรัดด าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3.7 /การเพาะเลี้ยง... 
 



15 
 

4.3.7 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน               

อันดับแรกในพ้ืนที่ของอ าเภอเมืองชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายเวลา ให้ผู้ประสงค์ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าออกไป
อีก 60 วัน 

นายสายันห์ จันทร์ช่วย ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี แจ้งในที่ประชุมว่า ผู้ประกอบการทั้งหมดที่มาขอ
ขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน 123 ราย ตั้งแต่ขยายเวลาในการรับขึ้นทะเบียนเพ่ิม มีเพ่ิมมาเพียง 3 ราย                     
จากที่ได้รับข้อมูลทางโทรศัพท์พบว่ามีคนประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนเพ่ิมเติมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด            
ท าให้ไม่สามารถเดินทางมาขึ้นทะเบียนได้และใน 123 รายนี้ มีรายใหม่จากคลองต าหรุจ านวน 29 ราย 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า อย่าลืมสรุปจ านวน ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่
สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และจะน าเข้าปรึกษากรมฯ ในส่วนของแปลงที่อยู่นอกพ้ืนที่ว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างไรต่อไป 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของอ าเภอเกาะสีชัง อยู่ระหว่างการเสนอประกาศ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการลงนาม และน าเข้าประกาศในราชกิจจานุเบกษา                      
ส่วนในพ้ืนที่อ าเภอศรีราชาอยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองตอบกลับการขอใช้พ้ืนที่จากกรมเจ้าท่า  อีกเงื่อนไขคือ
รอการปลดล็อคจากกองกฎหมายในการขอใช้พ้ืนที่ที่มีกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนอยู่ด้วย  ความคืบหน้ากรณี
เปลี่ยนแปลงการเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณเกาะสีชังหลังจากเปลี่ยนเป็นสี่แปลงได้ท าขอบเขตเรียบร้อย เหลือ
เฉพาะการขอใช้พ้ืนที่จากกรมเจ้าท่าบริเวณเกาะสีชังกรมเจ้าท่าได้ประกาศปลดล็อคกฎหมายส าหรับ 22 
จังหวัดชายทะเล ที่ทับซ้อนกับกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนในส่วนของอ าเภอเกาะสีชังทาง ศรชล. ต้องการขยาย
พ้ืนที่เพาะเลี้ยงเป็น 4 แปลง แต่ทางส านักงานประมงจังหวัดขอปรึกษากับทางเจ้าท่าก่อน 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ในส่วนของอ าเภอบางละมุงเป็นอย่างไรบ้าง 
นายสุวิทย์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ท าหนังสือถึงนายอ าเภอ และนายอ าเภอได้ลงนาม  

เรียบร้อยแล้ว ปัญหาอยู่ที่ไม่สามารถตามหาผู้ประกอบการได้ครบทั้ง 79 ราย ปัจจุบันมีเพียง 30 ราย เท่านั้น
และบางรายไม่ยอมมาลงชื่อ เนื่องจากกลัวการยกเลิกเลี้ยงถาวร 

นายอนุสรณ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่าในส่วนของอ าเภอสัตหีบ  เอกสารการรับค าขอเดิมสูญหาย                 
โดยจะด าเนินการท าแบบค าขอใหม่ ทั้งหมดมี 31 ราย ยกเลิกไปแล้ว 4 – 5 ราย โดยได้เสนอให้นายอ าเภอ    
ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ในกรณีของอ าเภอเมืองชลบุรีถ้ารายได้อยู่นอกเขตประกาศขอให้ยกเลิก
หนังสือรับรองไปก่อน และอีกสองแปลงบริเวณหาดวอนนภาและเขาสามมุขให้ชะลอออกไปก่อน จนกว่า
สถานการณ์โควิดจะทุเลา จึงด าเนินการท าประชาคมตามแผนการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด                   
การประชุมครั้งที่ 2 จะน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมด้วย โดยการประชุมจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะขอให้
รายงานเกี่ยวกับขน าในทะเลการจัดการกับขน าจากการส ารวจและให้ท าเป็นรายงาน 

นายสายันห์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัดคือ การประชุมเรื่องอวนปลา ที่มีชาวประมงขอเข้ามาให้มีขนาดตา 9 เซนติเมตร 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การขอใช้อวนขนาดตา 9 เซนติเมตรจะเป็นการขอใช้ทั้งจังหวัด แต่ขณะนี้
ยังไม่สามารถท าการประชาคมได้ทันเนื่องจากข้อจ ากัดในการจัดประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  4.3.8 การช่วยเหลือเรือประมงท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (เรือจม) 
 นางจุฑารัตน์ฯ ที่แจ้งในที่ประชุมว่า ปี 2564 มีเรือขอรับความช่วยเหลือจ านวน 11 ล า                   
ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว จ านวน 4 ล า มีเรือประมงที่ผ่านการประชุม ก.ช.ภ.อ. และให้ส่งรายงานไป                        
ยังกรมแล้ว จ านวน 4 ล า 
 นายอนุสรณ์ฯ แจ้งในที่ประชุม ว่าพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบมี เรือจมเพ่ิมเติมอีก 17 ล าเป็นการจอดจม                  
ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการช่วยเหลือจากกรมฯ ต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งในการนี้ได้จัดท ารายงาน               
และส่งไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการขอรับความช่วยเหลือแล้ว จากที่แจ้งมาทั้งหมด 17 ล า              
มีเรือประมงพาณิชย์ 1 ล า และเป็นเรือไม่มีทะเบียนอีก 1 ล า 
 นางสาวธีรวรรณ์ กินยงค์ ประมงอ าเภอศรีราชา แจ้งในที่ประชุมว่า เรือจมที่ส่งเข้ามาใน LINE   
เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการจมในพ้ืนที่ 3 ไมล์ทะเล หรือไม่ ซึ่งได้หารือกับทางประมง
อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบแล้ว กรณีท่ีเรือเก็บเครื่องมือแล้วแล่นกลับเข้าฝั่งถือว่าเป็นการจมในขณะท า
การประมงหรือไม ่แล้วหากอยู่ในพื้นท่ี 3 ไมล์ทะเล จะสามารถขอรับการช่วยเหลือได้หรือไม่ 
 นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุม ว่ากรณีเรือจมหลังจากแล่นเข้าฝั่งหลังจากการท าประมง หรือ
ในขณะออกไปท าการประมง ถือว่าเป็นการจมขณะท าการประมงเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือ 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นการแล่นกลับเข้าฝั่ง หลังจากการท าการ
ประมงเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นการท าประมงในพ้ืนที่ 3 ไมล์ทะเล เพราะนอกจากจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ
แล้วยังจะเป็นการละเมิดกฎหมายอีกด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.4 ส านักงานประมงอ าเภอ  

4.4.1  ประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 
- 

4.4.2  ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 
   - 

4.4.3  ประมงอ าเภอบางละมุง 
   - 

4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง    
-     

   4.4.5  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
    - 
   4.4.6  ประมงอ าเภอพานทอง 
    - 
   4.4.7  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี  

   -   
   4.4.8  ประมงอ าเภอศรีราชา 
    - 
   4.4.9  ประมงอ าเภอสัตหีบ 

- 
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