
    รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
( Fisheries Co-ordinator : FC ) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที ่24 ธันวาคม 2564  เวลา ๑๓.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  

************************ 
ผู้มาประชุม 

 1.  นายเรวัตร  คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส         ประธานกรรมการ  
2. นายตะวัน คงสี  หัวหน้าด่านตรวจประมงนราธิวาส   กรรมการ  
3. นางสาวราภรณ์ เดชบุญ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง  กรรมการ 

    ทะเลนราธิวาส  
4. นายอนุพงษ์ บัวเพชร  หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามประมง  กรรมการ 
    ทะเลนราธิวาส  
5. นายสมาน บือราเฮง นักวิชาการประมงช านาญการ    กรรมการ 
    แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
    การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส  
6. นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  กรรมการ 

     ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
7. นายส ารอง  อินเอก   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  กรรมการ  

     ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
    ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  
8. นางสาวกัลยา  แซ่หลี  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   กรรมการและ

    ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส   เลขานุการ  
9. นางสาวมาซนิง เปาะแม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                        ผู้ช่วย 

    ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส   เลขานุการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสวัสดิ์ ศิริไพรวัน ประมงอ าเภอตากใบ       
    ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  
2. นายยงยุทธ  เล็บกะเต็บ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     

     ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  
3. นางเกวลิลร์ สุวรรณมณี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน             

     ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  
4. นางไซเมาะห์ ระเด่นอาหมัด เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน             
    ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
5. นายชลกานต์  ขวัญนาวารักษ์ นักวิชาการประมง      
    ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  
6. นางสาวรุสมีนา  เซะ  เจ้าหน้าที่ประมง      

   ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส  
/เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุม  เวลา ๑๓.00 น.   
  เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.1  ค าสั่งส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ที่ 197/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง  (Fisheries Co-ordinator : FC ) สืบเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้าง        
กรมประมง เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 มีผลท าให้คณะกรรมการ FC ที่แต่งตั้งไว้เดิมมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมประมง ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส จึงได้มีค าสั่ง
ที่ 197/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC )   
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ประมงจังหวัดนราธิวาส   ประธานกรรมการ   
2. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส  กรรมการ  
3. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส  กรรมการ  
4. หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส กรรมการ  
5. หัวหน้าด่านตรวจประมงนราธิวาส กรรมการ  
6. หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนบางลาง(ยะลา) กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง         กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง          กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ กรรมการ  

  และเลขานุการ 
10. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ส านักงานประมงจังหวัด กรรมการ 

  และผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยให้มีอ านาจหน้าที่  
1. ประสานราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมงและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการประมงให้เป็นเอกภาพ สามารถด าเนินการ
ภายในพ้ืนที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ลดกระบวนการท างานให้ลุล่วงภายในพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนิน
นโยบายด้านประมงภายในพ้ืนที่อย่างรูปธรรม และมีทิศทางเดียวกันกับนโยบายประมงในภาพรวม
ระดับประเทศ  

2. บูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากร
บุคคลในสังกัดกรมประมงในพื้นที่อย่างมีเอกภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการประมง   ให้กอง
ตรวจราชการทราบ  

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 

 
/1.2 รายงานการ... 
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1.2 รายงานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid - ๑๙)    

   จากสถานการณ์กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid-๑๙) โดยมีจุดเริ่มต้น
จากตลาดกลางกุ้งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และพบมีการแพร่ระบาดไปยังจังหวัดต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
   ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าประมง ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรายงานในจังหวัดทราบ  เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการใน
การป้องกันและสกัดการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว ดังนี้  
   การน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า  พบว่า การน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าจากประเทศมาเลเซีย ผ่านช่องทาง
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ไปยังสถานที่ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา
เป็นหลัก  
  การส่งออกสินค้าสัตว์น้ า  พบว่า สินค้าสัตว์น้ าส่งออกมีแหล่งที่มาจากแพปลาจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดสงขลา และมีสินค้าสาหร่ายพวงองุ่นมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพียง ๑ ครั้ง 
  เรือประมงและแรงงาน   มีเรือประมงพาณิชย์ ที่แจ้งเข้า - ออก ในจังหวัดนราธิวาส ในช่วง
เวลาดังกล่าว จ านวน ๘ ล า ซึ่งลูกเรือทั้งหมด ๒๖ คน มีสัญชาติไทย และได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นตาม
มาตรการ การควบคุมโรคของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส ( PIPO) ส าหรับสัตว์น้ าที่จับ
ได้เกือบทั้งหมดจ าหน่ายในเขตพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และสงขลา 
  การบริการจัดท าหนังสือคนประจ าเรือส าหรับแรงงานต่างด้าว ( Seabook) ปัจจุบันมีแรงงาน
ต่างด้าวในภาคการประมง ซึ่งท างานในเรือประมงพาณิชย์ จ านวน ๑๑ ราย คือ ๑) เรือชลสมบัติ ๐๔ มีแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จ านวน ๑๐ ราย  ๒) เรือโชคอรุณ ๔ มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จ านวน ๑ ราย 
และจากการตรวจสอบไม่พบการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนนายจ้างแต่อย่างใด      
  แรงงานในเรือประมงพ้ืนบ้าน  จังหวัดนราธิวาส มีเรือประมงพ้ืนบ้าน จ านวน ๑,๒๔๗ ล า 
ทั้งหมดเป็นแรงงานไทย จ านวน ๑,๕๗๑ ราย  
  การเคลื่อนย้ายผลผลิตและปัจจัยการผลิต   การตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อสัตว์น้ าจาก
เรือประมงพ้ืนบ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๔ ราย พบว่าสัตว์น้ าที่
รวบรวมได้มีการจ าหน่ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสุไหงโก-ลก และแพปลาจังหวัด
ปัตตานี และมีการน าสัตว์น้ าบางส่วนมาจากแพปลาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เพ่ือจ าหน่ายในตลาด และส่งขาย
ผู้ประกอบการแปรรูปข้าวเกรียบในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
  ทั้งนี้ ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานด่านตรวจประมงนราธิวาส เพ่ือยกระดับ
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากลูกเรือประมงพาณิชย์ทุกเที่ยวที่มีการแจ้งเข้า - ออก โดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
ในกลุ่มเรือประมงที่ได้แจ้งออกจากท่าเทียบเรือของจังหวัดอ่ืน เพ่ือเทียบท่าเทียบเรือประมงในพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาสแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ครั้งที่ 8/2563  
นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการ  กล่าวว่า                          

ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นฝุายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ 8/2563 เพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม ให้แจ้งฝุายเลขานุการเพื่อด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ ครั้งที่ 8/2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

    นายส ารอง  อินเอก  ประธานคณะท างานฯ รายงานผลการประชุม คณะท างานพ้ืนที่
ด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน) ในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจากการประชุมคณะท างานฯ  ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ธันวาคม  2563 และครั้งที่ 
2/2564 ในช่วงเช้าวันนี้ เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งที่ประชุมคณะท างานฯ ได้ให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับปรุง
โครงการ บัดนี้มีโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จึงน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ FC       
ในครั้งนี้ จ านวน 6 องค์กร ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งตากใบ ได้เสนอโครงการจัดท าธนาคารสัตว์น้ า  (ปูม้า) มีรายละเอียด
โครงการประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ซึ่งจะด าเนินการปรับปรุงโรงเรือนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมรองรับกิจกรรมของธนาคารสัตว์น้ า (ปูม้า) ดังนี้ 

 ๑) ค่าวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิต  จ านวนเงิน  30,490  บาท 
 ๒) ค่าสร้างสถานที่     จ านวนเงิน  54,510  บาท  
 3) เงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อพ่อ-แม่พันธุ์ จ านวนเงิน 15,000  บาท  
 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น    100,000 บาท  
2. กลุ่มประมงพ้ืนบ้านร่วมสามัคคีต าบลบางนาค  ได้เสนอโครงการจัดท าธนาคารสัตว์น้ า 

(ปูม้า) มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า ซึ่งด าเนินการปรับปรุงโรงเรือนจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมรองรับกิจกรรมของธนาคารสัตว์น้ า (ปูม้า) ดังนี้ 

 ๑) ค่าวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิต  จ านวนเงิน  46,049  บาท 
 ๒)  ค่าสร้างสถานที่     จ านวนเงิน  23,951  บาท  
 3) เงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อพ่อ-แม่พันธุ์ จ านวนเงิน 30,000 บาท  
 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น    100,000 บาท  
3. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าประมงต าบลเจ๊ะเห  ได้น าเสนอ โครงการสร้างแหล่งที่

อยู่อาศัยของสัตว์น้ า (บ้านปลา) และพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย 
    ๑) กิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า (บ้านปลา) บริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ในคลอง

ตากใบ โดยการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ได้แก่ ไม้ไผ่ ไม้หลาโอน เชือก ทุ่นลอยน้ า ท่อพีวีซี เป็นต้น จ านวนเงิน 
50,400 บาท 

    ๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง โดยการสนับสนุนเครื่องมือประมงที่มีขนาดช่องตา
ใหญ่ขึ้นกว่าที่มีใช้โดยทั่วไปแก่สมาชิก จ านวน ๓๑ ราย ได้แก่  อวนจมกุ้งสามชั้น จ า นวนเงิน 49,600 บาท  
     รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท  

/4. กลุ่มเครือข่าย... 
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4. กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์ประมงเพื่อสันติและย่ังยืน ได้เสนอโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องท า
การประมงและจัดสร้างพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าโดยชุมชน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยดังนี้ 

 1) กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าโดยการจัดสร้างบ้านปลา เพื่อรักษาพันธุ์สัตว์น้ าใน
คลองตากใบ ด าเนินจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการสร้างบ้านปลา จ านวนเงิน 20,500 บาท 

 ๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง โดยสนับสนุนเครื่องมือประมงแก่สมาชิกดังนี้ 
     ๒.๑ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง จ านวน ๕ ราย   จ านวน

เงิน 15,000  บาท 
     ๒.๒ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือประมง จ านวน ๔๓ ราย  จ านวนเงิน   

64,500  บาท      รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท  
5. กลุ่มมูกะดารัดบ้านทอนฮีเล  ได้เสนอโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือท าการ

ประมง และจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ า (ซ้ัง) มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยดังนี้ 

๑) กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า โดยการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ า (ซั้งกอ) บริเวณ
ชายฝั่งบ้านทอน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าซั้ง จ านวน
เงิน 29,600 บาท 

 ๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง  
      ๒.๑ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง จ านวน ๑๐ ราย 

จ านวนเงิน  32,000  บาท 

      2.๒ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือประมง ให้แก่สมาชิก จ านวน ๓๗ 
ราย จ านวนเงิน  38,400  บาท   

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท  

6. กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน บ้านตารอ  ได้เสนอโครงการ โครงการสร้างแหล่งที่อาศัย   
สัตว์น้ า (ซ้ัง) และพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 

    1) กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า โดยการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า (ซั้งกอ) 
ในทะเลบริเวณชายฝั่งบ้านตารอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
ท าซั้ง จ านวนเงิน 60,700 บาท 

    2) กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง โดยจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือประมง 
ให้แก่สมาชิก จ านวน ๑๓ ราย จ านวนเงิน 39,300  บาท  

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและคู่มือการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงใคร่ขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป  

      มติที่ประชุม   เห็นชอบโครงการที่คณะท างานฯ น าเสนอท้ัง 6 องค์กร เพ่ือให้ส านักงาน
ประมงจังหวัด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการต่อไป  

 

/3.2 การจัดท า... 
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    3.2 การจัดท าโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563  

  นายยงยุทธ  เล็บกะเต็บ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้น าเสนอรายละเอียดเพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณา ดังนี้  
  โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร 
  ข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม
บัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     1. กิจกรรมส่งแสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง , การท าประมงพ้ืนบ้าน  
ประกอบด้วย 

         1.1 กิจกรรมส่งแสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เกษตรกรเปูาหมาย จ านวน 900 ราย อบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตรายละ 3,500 บาท  

         1.2 กิจกรรมส่งแสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เกษตรกรเปูาหมาย จ านวน 150 ราย 
อบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตรายละ 5,000 บาท  

         1.3 กิจกรรมส่งแสริมการท าประมงพ้ืนบ้าน เกษตรกรเปูาหมาย จ านวน 850 ราย อบรมและ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตรายละ 2,500 บาท 



 - ๗ - 

  2. กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า (กุ้งกุลาด า,หอยแครง, กุ้งก้ามกราม) ในพื้นที่คลองตากใบ และ
ลุ่มน้ าส าคัญในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 
      2.1 กิจกรรมกุ้งกุลาด า  ปล่อยลูกกุ้งกุลาด าขนาด 0.5 – 1 กรัม ในคลองตากใบ โดยแบ่งปล่อย
ในช่วง ปี 2564 จ านวน 3 รอบ (ผลิตโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส) 

      2.2 กิจกรรม หอยแครง  หว่านลูกหอยแครง ในพ้ืนที่คลองตากใบ 200 ไร่ จ านวนลูกหอยที่ใช้
จ านวน 32,000 กิโลกรัม  

     2.3 กิจกรรมกุ้งก้ามกราม ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด P 15 ขึ้นไป ในลุ่มน้ าส าคัญ ได้แก่ 
แม่น้ าบางนรา และแม่น้ าสายบุรี และแหล่งน้ าปิด 5 แหล่ง จ านวน 20,000,000 ตัว 

 3. กิจกรรมการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ าเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นที่คลองตาก
ใบในการเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
     3. 1 จัดการฝึกอบรมและชี้แจงรายละเอียดโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการท าการประมงอย่าง
ถูกกฎหมาย/การบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม/การควบคุมการท าประมง ให้กับองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง 6 องค์กร จ านวน 450 คน                                       . 
      3.2  กิจกรรมจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ าในพื้นท่ีคลองตากใบ 
                    การจัดหาวัสดุในการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ าชายฝั่ง (บ้านปลา) ได้แก่ ไม้ไผ่
ทางมะพร้าว และเชือก เป็นต้น จ านวน 2,000 ชุด                                                                 . 
     3.3  การจัดจ้างงานชาวประมงพ้ืนบ้านที่เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านการ
ประมงทะเลชายฝั่ง หรือแรงงานภาคการประมงท่ีกลับจากประเทศมาเลเซียในพื้นที่ จ านวน 300 คน เป็น
เวลา 10 วันๆ ละ 300 บาท เพื่อด าเนินการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าชายฝั่ง 

 4. กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า แม่น้ าตากใบ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

     4.1 จัดซื้อไม้หลักที่ใช้ในการปักแนวเขตของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า จ านวน 10,000 ท่อน 

              4.2 จ้างแรงงานในท้องถิ่น จ านวน 50 คน ในการด าเนินการปักหลักไม้ในคลองตากใบ                                

              4.3 ด าเนินการปักหลักไม้ตามแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และแนวคลองตากใบ 

     4.4 รณรงค์ให้ชาวประมงพ้ืนบ้านและประชาชนเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า
ให้มคีวามมั่นคงและยั่งยืน ให้เป็นแหล่งอาหาร รายได้ และขยายสู่การท่องเที่ยววิถีธรรมชาติในโอกาสต่อไป 

 5. กิจกรรมการ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง พื้นที่บ้านฮูลู หมู่ที่ 3  ต าบลกาลิซา 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดย 
    5.1  รับสมัครและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์                
โรคโควิด- 19 ที่มีฐานะยากจน จ านวน 100 ราย 
   5.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิทยากร              
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   5.3 จัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
   5.4 ติดตามผล ให้ค าแนะน า ส่งเสริม 
 

 
/ความก้าวหน้า... 
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ความก้าวหน้าโครงการ 

 คณะรัฐมนตรียังไม่เห็นชอบโครงการ และอนุมัติงบประมาณ แต่อย่างใด  และ เงื่อนระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการบางกิจกรรมจะด าเนินการได้ยาก เนื่องจากฤดูมรสุมที่ผ่านพ้นไปท าให้ไม่มีแรงงานที่จะมาจัด
จ้าง ในส่วนของกิจกรรมการว่านหอยแครง ช่วงเวลาที่ มีคุณสมบัติของน้ า ที่เหมาะสม ก าลังจะผ่านพ้น ซึ่ง ถ้า
โครงการผ่าน จะต้องมีการวางแผน ปรับกิจกรรมใหม่ เพื่อให้โครงการขับเคลื่อนไป 

ประธาน     ดังนั้นเมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน จึงใคร่ขอรับการยืนยันจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลนราธิวาส ว่ากิจกรรมการผลิตกุ้งกุลาด าในกิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ านั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลนราธิวาส สามารถที่จะผลิตกุ้งกุลาด าตามกิจกรรมฯ ดังกล่าวได้หรือไม่  และการใช้งบประมาณด าเนินการ
จะใช้ในรูปแบบใด 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส  ศูนย์ฯ ขอยืนยันว่าสามารถร่วมด าเนินโครงการ
ดังกล่าวได้ แต่การใช้งบประมาณจะขอหารือกับผู้รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง   

มติที่ประชุม เห็นชอบและหากโครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 
เสนอขออนุมัติให้มีการปรับแก้โครงการในจุดที่ยังมีข้อความไม่สมบูรณ์ก่อนด าเนินโครงการต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืน ๆ 
       4.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส แจ้งว่าประมาณกลางเดือน
มกราคม 2564 มีแผนท างานบูรณาการด้านการตรวจสอบแรงงานประมง แล้วจะส่งแผนมายังส านักงาน
ประมงจังหวัดทราบต่อไป  
       4.2 ด่านตรวจประมงนราธิวาส  ด าเนินการตั้งด่านบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่
ในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ณ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพ่ือตรวจปูองกันการลักลอบ
น าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ า สินค้าเกษตรและสินค้าอ่ืน ๆ ที่ผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร    สืบเนื่องจาก
การเปลี่ยนโครงสร้างกรมประมง ศูนย์แจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส อยู่ภายใต้ด่านตรวจประมง
นราธิวาส ได้ยุบรวมกับด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดนราธิวาส และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นด่านตรวจประมงนราธิวาส อยู่
ในระหว่างการด าเนินงานเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
  
        
           
       ( นางสาวมาซนิง เปาะแม )                                            ( นางสาวกัลยา  แซ่หลี )             
          เจา้หน้าทีบ่นัทึกข้อมูล                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์                                                                       
    ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส                                        ส านกังานประมงจังหวัดนราธิวาส                
        ผู้จดรายงานการประชุม                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
 
 
 


