
 รายงานการประชุมประจำเดือน 
คร้ังที่ 7/2564 

วันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 25๖4 
ผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

....................................................... 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายประวิทย ์ ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี 
2. นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืดราชบุรี 
3. นายอำนาจ    จีนขาวขำ นักวิชาการประมงชำนาญการ 
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ 
5. นางสาวจินตนา  นิธรรม  เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
6. นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
7. นางสายหยุด  ฤทธิ์ช่วย  ประมงอำเภอโพธาราม 
8. นายมณฑล  อ่วมเทศ  ประมงอำเภอบางแพ 
9. นางอุทุมพร  เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผ้ึง 
10. ว่าท่ีร้อยตรี มารุต  นุตตะโร  ประมงอำเภอเมืองราชบุรี 
11. นางสาวธิรารัตน ์ หงษ์สงวนศร ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
12. นางสาวณิชกานต์   หยงสตาร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นางจำเริญศรี เอมวรรธนะ พนักงานการเงินและบัญชี ส.๔    
14. นายพิเชษฐ  ไทยประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ ส.2     
15. นางสาวกานต์ชนก แสงประทุม นักวิชาการประมง  
16. นางสาวปารมี ฤกษ์ดี  นักวิชาการประมง     
17. นางสุนิสา  สาลีติด  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
18. นางสาวปรียาภรณ์    ธรรมโชติ เจ้าหน้าท่ีประมง 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

ผู้ไม่เข้าประชุม  

1. นางขวัญฤทัย  แซ่ล้ี  ประมงอำเภอบ้านโป่ง             ติดราชการ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- จังหวัดราชบุรีเล่ือนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งท่ี 7/2564 ประจำเดือน

กรกฎาคม 2564  
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2       เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/25๖4 

มติที่ประชุม         รับรองการประชุม ครั้งท่ี 6/25๖4 

ระเบียบวาระที่ 3       เร่ืองสืบเนื่องจากประชุม คร้ังที่ 6 
     3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี 

         - กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2564   
   1) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (งานผลิต) จำนวน 4,100,000 ตัว 
   2) กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2.1 กิจกรรม... 
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       2.1 กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

- ผลิตปลาน้ำจืดของไทยเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว 
       2.2 จังหวัดราชุบรี ยอดปล่อยปลาวันสำคัญ จำนวน 2,000,000 ตัว  
    - วันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ ร.10 (28 กรกฎาคม 2564) จำนวน 500,000 ตัว 
    - วันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ พันปีหลวง (12 สิงหาคม 2564) จำนวน 500,000 ตัว 
    - วันเฉลิมพระชนม์พรรษาฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2564) จำนวน 500,000 ตัว 
    - วันสถาปนากรมประมง (21 กันยายน 2564) จำนวน 500,000 ตัว 
   3) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (GAP)  

- กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด/สัตว์น้ำสวยงาม 
(รายใหม)่  
1. ตรวจสอบและรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด (รายใหม่ 64) แผน 95 ฟาร์ม/ผล 83 ฟาร์ม 

1) มาตรฐาน GAP กุ้งก้ามกราม แผน 90 ฟาร์ม/ผล 76 ฟาร์ม 
2) มาตรฐาน GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) แผน 2 ราย/ผล 2 ราย  
3) มาตรฐาน GAP ปลาสลิด แผน 3 ราย/ผล 3 ราย 

2. ตรวจสอบและรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำสวยงาม (GAP 10 ฟาร์ม) แผน 10 ฟาร์ม/ 
ผล 12 ฟาร์ม 

- กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบและรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด  
1. ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด (รายใหม่ GAP 64) แผน 95 ฟาร์ม/ผล 95 ฟาร์ม 

   4) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเล้ียงน้ำจืด 

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต แผน 1 ราย/ผล 1 ราย 
2. สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงน้ำจืดอินทรีย์แก่เกษตรกร แผน 1 ราย/ผล 1 ราย 

   5) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) แปลงปลาสวยงาม (แปลงปี 2563) 
1. เตรียมการ 

1.1 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม (หลัง) ดำเนินการ แผน 1 ราย/ผล 1 ราย 
2. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง 

2.1 จัดทำแผนพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายการผลิต 
แผน 1 แปลง/ผล 1 แปลง 

3. พัฒนาองค์ความรู้ 
3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 

3.1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร การลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/มาตรฐาน  
 แผน 34 ราย/ผล 34 ราย 

3.1.2 แนะนำส่งเสริมให้ความรู้ ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 แผน 34 ราย/ผล 34 ราย 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

4.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต จุลินทรีย์ ปม.1  แผน 34 ราย/ผล 34 ราย 
5. ส่งเสริมการตลาด 

5.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด/กระจายสินค้า แผน 1 แปลง 
6.ยกระดับ... 
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6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
6.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) แผน 34 ราย/ผล 34 ราย 
6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) แผน 34 ราย/ผล 34 ราย 
6.3 ให้การรับรองมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) แผน 34 ราย/ผล 34 ราย 

7. ติดตามและประเมินผล 
7.1 ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) แผน 12 ครั้ง/ผล 9 ราย 

   6) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) แปลงปลาสลิด (แปลงปี 2564)  
1. เตรียมการ 

1.1 ทำข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง แผน 1 แปลง/ผล 1 แปลง 
1.2 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม (ก่อน) ดำเนินการ แผน 1 แปลง/ผล 1 แปลง 
1.3 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม (หลัง) ดำเนินการ แผน 1 แปลง 

2. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง 
2.1 จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายผลผลิต แผน 1 แปลง/

ผล 1 แปลง 
3. พัฒนาองค์ความรู้ 

3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
3.1.1 อบรม 2 หลักสูตร ผล 20 ราย 
3.1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร การลดต้นทุน/การเพิ่มผลผลิต/มาตรฐาน  

แผน 20 ราย/ผล 20 ราย 
3.1.3 แนะนำส่งเสริมให้ความรู้ ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 แผน 20 ราย/ผล 20 ราย 

4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
4.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี แผน 20 ราย/ผล 20 ราย 
4.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แผน 20 ราย/ผล 20 ราย 

5. ส่งเสริมการตลาด 
5.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เช่ือมโยงตลาด/กระจายสินค้า แผน 20 แปลง 

6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
6.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) แผน 20 ราย/ผล 20 ราย 
6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) แผน 20 ราย/ผล 20 ราย 
6.3 ให้การรับรองมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) แผน 20 ราย/ผล 20 ราย 

7. ติดตามและประเมินผล 
7.1 ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) แผน 12 ครั้ง/ผล 10 ครั้ง 

   7) กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 
1. ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่า ปี 2561 

1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 แผน 1 แหล่ง/
ผล 1 แหล่ง 

1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 แผน 1 แหล่ง/
ผล 1 แหล่ง 

1.3 ติดตาม... 
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1.3 ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผน 1 แหล่ง/ 
ผล 1 แหล่ง 

1.4 ติดตามการดำเนินงานธนาคารฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผน 1 แหล่ง/ผล 1 แหล่ง 
   8) กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2564 
 - โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน แผน 150 ราย/ผล 150 ราย 

- สนง.ปจ.ราชบุรี : เตรียมความพร้อมเกษตรกร แผน 150 ราย/ผล 150 ราย 
- ศพจ.ราชบุรี : สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ 2,000 ตัว/ราย ขนาด 3-5 ซม.)  
 แผน 300,000 ตัว/ผล 300,000 ตัว 

ที่ จังหวัดราชบุรี  
ผล ณ วันที่................ 

จำนวน 
(ราย) 

รับปลา 
(ราย) 

ไม่รับปลา 
(ราย) 

ปี 2564  
(ตัว) 

วันที่รับปลา 

1 อำเภอเมืองราชบุรี 15 15  30000 16 กพ. 64 
2 อำเภอปากท่อ 15 15  30000 23 กพ. 64 
3 อำเภอบ้านคา 15 15  30000 12 มีค. 64 
4 อำเภอสวนผึ้ง 15 15  30000 11 มีค. 64 
5 อำเภอจอมบึง 15 15  30000 25 มีค. 64 
6 อำเภอโพธาราม 15 15  30000 26 มีค. 64 
7 อำเภอบางแพ 15 15  30000 28 พค. 64 
8 อำเภอดำเนินสะดวก 15 15  30000 27 พค. 64 
9 อำเภอวัดเพลง 15 15  30000 8 เมย. 64 
10 อำเภอบ้านโป่ง 15 15  30000 9 เมย. 64 

รวม 150 150  300,000  
 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1) เตรียมการ 
1.1 ทำข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง แผน 1 แปลง/ผล 1 แปลง 1 แปลง/ผล 1 
1.2 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร  

   1.2.1 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (ก่อน) ดำเนินการ (แปลงปี 63)  
   1.2.2 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (หลัง) ดำเนินการ แผน 1 แปลง  

2) จัดทำแผนพัฒนาแปลง 
1.1 จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิต แผน 1 แปลง/

ผล 1 แปลง  
3) พัฒนาองค์ความรู้ 

3.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร แผน 34 ราย/ผล 34 ราย แผน 3 
4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

4.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี แผน 34 ราย/ผล 34 ราย 
4.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แผน 34 ราย/ผล 34 รายผน 34 ราย/ผล 34 ราย 

5) ส่งเสริมการตลาด 
5.1 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เช่ือมโยงตลาด/กระจายสินค้า แผน 1 แปลง 

6) ยกระดับ... 
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6) ยกระดับมาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

6.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) แผน 34 ราย/ผล 34 รายาย 
6.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) แผน 34 ราย/ผล 34 ราย ราย 
6.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP กรมประมง) แผน 34 ราย/ผล 34 รายร 

7) ติดตามและประเมินผล 
7.1 ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค) แผน 12 ราย/ผล 9 ราย 1รั้ง/ผล 12 ครั้ง 
พื้นท่ีดำเนินการ : อำเภอบ้านโป่ง 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง 
1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง  

- ศูนย์หลัก แผน ๑๐ ศูนย/์ผล 10 ศูนย์/ผล 10 ศูนย ์
2) ศูนย์เครือข่าย  

- รายเดิม  แผน 6๐ ศูนย/์ผล 50 ศูนย์ 
- รายใหม่  แผน 1๐ ศูนย/์ผล 5 ศูนย/์ผล 10 ศูนย์ 

3) พัฒนาฐานเรียนรูแ้ละหลักสูตรด้านการประมง แผน ๑๐ ศูนย์/ผล 10 ศูนย์/ผล 10 ศูนย์ 
4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง  (100 ราย/1 ศพก.) แผน 1,000 ราย/

ผล 1,000 ราย 
5) ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร (Field Day) แผน 10 ครั้ง/ผล 10 ครั้ง 
6) สนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล SC/COO และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  

แผน ๑๐ ครั้ง/ผล 10 ครั้ง/ผล 10 ครั้ง 
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri map) 
1) สำรวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร 

1.1 คัดเลือกเกษตรกร  
1.2 สำรวจข้อมูลเกษตรกร  

2) ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ครั้งท่ี 1 
1.2 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ ครั้งท่ี 2 

3) ติดตามและประเมินผล 
3.1 ติดตามและประเมินผล (รายเก่าปี 2563) แผน 6 ราย/ผล 6 ราย (ก.พ.-พ.ค. 

64 ผลผลิตรวม 743 กิโลกรัม) 
3.2 ติดตามและประเมินผล (รายใหม่ปี 2564)  

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
(ท้ังจังหวัด) 

1) พัฒนาเครือข่ายด้านประมง 
1.1 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง แผน 150 ราย/ผล 150 ราย  
1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย แผน 150 ราย/ผล 150 ราย  
1.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ แผน 150 ราย/ผล 150 ราย (จำนวน 300,000 ตัว) 
1.4 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แผน 150 ราย/ผล 150 ราย (รายละ 20 กิโลกรัม) 

2) พัฒนา... 
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2) พั ฒ น า ผู้ น ำ เค รื อ ข่ า ย เศรษฐกิจพอเพียง  

2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้นำ แผน 10 ราย/ผล 10 ราย  
2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้นำ แผน 10 ราย/ผล 10 ราย  
2.3 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แผน 10 ราย/ผล 10 ราย (รายละ 40 กิโลกรัม) 

3) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม แผน 10 ครั้ง (รองบประมาณ
สนับสนุน)  

4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผน 150 ราย 
5. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่

ผลการดำเนินงาน 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในพื้นท่ี 5 อำเภอ 29 ตำบล จำนวนท้ังส้ิน 83 ราย เกษตรกร

ยกเลิกเข้าร่วมโครงการ 2 ราย (ข้อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2564) คงเหลือเกษตรกร 81 ราย (ท่ัวไป 
79 ราย 5 ประสาน 2 ราย)  

เกษตรกร (ท่ัวไป) ได้รับปัจจัยการผลิต 79 ราย สำรวจเบื้องต้น พบว่า 
- อ.เมือง 34 ราย (ไม่พร้อมรับ 3 ราย ต.พงสวาย 2 ราย ต.คูบัว 1 ราย)  
- อ.โพธาราม 20 ราย  
- อ.บ้านโป่ง 19 ราย (ไม่พร้อมรับ 2 ราย ต.หนองอ้อ)  
- อ.ปากท่อ 4 ราย  
- อ.สวนผ้ึง 2 ราย  
รวมรับปัจจัยเดือนสิงหาคม 74 ราย  (อีก 5 รายยังไม่มีน้ำเพียงพอในการเล้ียงสัตว์น้ำ)  

6. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง 
สู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564 
1) รับสมัครเกษตรกร  

- ฟาร์มใหม่ GAP กุ้งทะเล แผน 50 ฟาร์ม/ผล 52 ฟาร์ม 
- ฟาร์มใหม่ GAP ปลาสวยงาม แผน 10 ฟาร์ม/ผล 12 ฟาร์ม 
- ฟาร์มใหม่ GAP สัตว์น้ำจืด แผน 95 ฟาร์ม/ผล 97 ฟาร์ม (กุ้งก้ามกราม 90 ราย,จระเข้ 
1 ราย,ปลานิล 2 ราย ปลาสลิด 3 ราย, และปูนา 1 ราย ) 

2) เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน แผน 155 ฟาร์ม/ผล 155 ฟาร์ม  
7. โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ  

ปี 2561 - 2564  
 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 หน่วยนับ หมายเหตุ 
เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ 26 26 ราย  
เกษตรกรที่ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงแล้ว 24 21 ราย  
เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง 2 5 ราย ระยะที่ 1 : สละสิทธิ์ 2 ราย 

ระยะที่ 2 : สละสิทธิ์ 3 ราย 

 
สรุป... 
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- สรุปจำนวนเกษตรกรท่ีต่ออายุทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2564 

จังหวัด/อำเภอ ปริมาณ
งาน 

แผน/ผล การปฏิบัติงาน รวม 
ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย. 64 

บ้านโป่ง 
แผน 6 6  6 
ผล 6 6  6 

วัดเพลง 
แผน    0 
ผล    0 

ดำเนินสะดวก 
แผน 7 7  7 
ผล 7 7  7 

ปากท่อ 
แผน   21 21 
ผล   0 0 

โพธาราม 
แผน 2 24 86 112 
ผล 2 0 0 2 

จอมบึง 
แผน    0 
ผล    0 

สวนผึ้ง 
แผน    0 
ผล    0 

บ้านคา 
แผน    0 
ผล    0 

บางแพ 
แผน 22 12  34 
ผล 22 12  34 

เมือง 
แผน   7 7 
ผล   0 0 

รวม 
แผน 37 36 114 187 
ผล 37 12 0 49 

8. ผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) จากการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (จสน.3)  
                 และ APD ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 

ชนิดสัตว์น้ำ 
 

MD (ก.ค.64) APD (ก.ค.64) APD (ต.ค.63-ก.ค.64) 
จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ฉบับ) 

จำนวน 
(ตัน) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ฉบับ) 

จำนวน 
(ตัน) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
(ฉบับ) 

จำนวน 
(ตัน) 

กุ้งขาวแวนนาไม       43 119 474.33 108 1,044 4,204.89 
กุ้งก้ามกราม 0 0 0.00             

รวม 0 0 0.00 43 119 474.33 108 1,044 4,204.89 
ผู้ขอเข้าใช้ระบบ APD ... จำนวน 728 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 54.9  

- ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม ปีงบประมาณ 2563 – 25๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 ข้อมูล... 
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9 ข้อมูลผลผลิตปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 

ผลผลิต กุ้งขาวแวนนาไม ปีงบประมาณ 2563 
เดือน ผลผลิต (n=ตัว) ผลผลิต (N=ตัว) คิดเป็นมูลค่าประมาณ (บาท) 

ตุลาคม 265,260 9,284,100 37,136,400 
พฤศจิกายน 299,170 10,470,950 41,883,800 

ธันวาคม 249,130 8,719,550 34,878,200 
มกราคม 274,966 9,623,810 38,495,240 

กุมภาพันธ์ 274,966 9,623,810 38,495,240 
มีนาคม 289,927 10,147,445 40,589,780 
เมษายน 256,800 9,303,300 37,212,000 

พฤษภาคม 269,405 9,429,175 37,716,700 
มิถุนายน 250,599 8,770,965 35,083,860 
กรกฎาคม 235,550 8,244,250 32,977,000 
สิงหาคม       
กันยายน       

รวม 2,641,407 92,764,545 371,056,980 
      ข้อมูล ณ 23 กรกฎาคม ๒๕64 

   หมายเหตุ : n คือ ตัวแทนของเกษตรกรที่ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงาม จำนวน 10 ราย 
N คือ จำนวนของเกษตรกรที่คาดว่าเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในราชบุรี ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน 

       จำนวน 350 ราย ราคาเฉลี่ย ตัวละ 4 บาท 

- มูลค่าปลาสวยงามปีงบประมาณ 2563 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 สรุปข้อมูล ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำ  

                       (ข้อมูลรายได้หนี้สิน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
จังหวัด จำนวนเป้าหมายท่ีคิด

งบประมาณ (ฟาร์ม) 
การปรับปรุงข้อมูลท่ีสมบูรณ์ 

จำนวนฟาร์ม ร้อยละ 
ราชบุรี   3,871   3,871  100 

 
 
 
 

11. การจด... 
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11 การจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเล้ียง 

                           กุ้งทะเล ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ ผู้ประกอบกิจการ การเพาะเล้ียง 
                           กุ้งทะเล ซึ่ งเป็นกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตการเพาะเล้ียง สัตว์น้ำ 
                           ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 นายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้  

นายอำนาจ จีนขาวขำ นักวิชาการประมงชำนาญการ ลงพื้นท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์วิจัยฯ 
ในการติดตาม เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาสาเหตุการตายขอกุ้ง 
ท่ีเกษตรกรเล้ียงและได้รับความเสียหายในเขตพื้นท่ีตำบลดอนใหญ่ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ 
จำนวน 7 ราย 

- วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 นายประวิทย์  ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้  
นายอำนาจ  จีนขาวขำ นักวิชาการประมงชำนาญการ ลงพื้นท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากกองวิจัย 
และพัฒนาอุตสาหกรรมฯในการติดตาม เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
โลหะหนักในกุ้งก้ามกรามท่ีเกษตรกรเล้ียงในเขตพื้นท่ีตำบลดอนใหญ่ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ 
จำนวน 10 ราย 

- วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2564 นายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้  
นายอำนาจ จีนขาวขำ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการ
ประมงชำนาญการ น.ส.กานต์ชนก แสงปทุม นักวิชาการประมง น.ส.ปารมี ฤกษ์ดี นักวิชาการ
ประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยว่าท่ี ร้อยตรีมารุต นุตตะโร  
ประมงอำเภอเมืองราชบุรี (ปฏิบัติหน้าท่ีประมงอำเภอปากท่อ) นางขวัญฤทัย  แซ่ล้ี ประมงอำเภอ
บ้านโป่ง (ปฏิบัติหน้าท่ีประมงอำเภอวัดเพลง) นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย ประมงอำเภอโพธาราม 
(ปฏิบัติหน้าท่ีประมงอำเภอจอมบึง) และ นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผ้ึง (ปฏิบัติ
หน้าท่ีประมงอำเภอบ้านคา) ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานโครงการเล้ียงปลาดุกในกระชังบก เพื่อมอบปัจจัย
การผลิตให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นท่ีอำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา  
และอำเภอสวนผ้ึง 

 

 

วันท่ี... 

 

รับจดแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลีย้งกุ้งทะเล 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2564  

จ านวน 1,378 ราย แบ่งตามพ้ืนท่ี ดงัน้ี  
- อ  าเภอบางแพ   จ านวน  1,259 ราย 
- อ  าเภอด าเนินสะดวก   จ านวน       74 ราย 
- อ  าเภอเมืองราชบุรี  จ านวน       17 ราย 
- อ  าเภอโพธาราม  จ านวน       27 ราย 
- อ  าเภอปากท่อ  จ านวน         3 ราย 
- อ  าเภอบา้นโป่ง  จ านวน         8 ราย 
  ออกหนังสือรับรองแลว้                       จ  านวน  1,378 ราย
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- วันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2564 นายประวิทย์ ลออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ 
น.ส.จินตนา นิธรรม พนักงานประมงอาวุโส น.ส.จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ  
น.ส.กานต์ชนก  แสงปทุม นักวิชาการประมง น.ส.ปารมี ฤกษ์ดี นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยว่าท่ีร้อยตรีมารุต  นุตตะโร ประมงอำเภอเมืองราชบุรี 
(ปฏิบัติหน้าท่ีประมงอำเภอปากท่อ)  นางขวัญฤทัย  แซ่ล้ี ประมงอำเภอบ้านโป่ง (ปฏิบัติหน้าท่ี
ประมงอำเภอวัดเพลง) นางสายหยุด  ฤทธิ์ช่วย ประมงอำเภอโพธาราม (ปฏิบัติติหน้าท่ีประมง
อำเภอจอมบึง) และ นางอุทุมพร เหมหงษา ประมงอำเภอสวนผ้ึง (ปฏิบัติติหน้าท่ีประมงอำเภอ
บ้านคา) ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานโครงการเล้ียงปลาดุกในกระชังบก เพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นท่ีอำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา  และอำเภอสวนผ้ึง 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
1. โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชดำร ิ

๑. กิจกรรม ส่งเสริมการเล้ียงปลาในบ่อพลาสติก 
1.1 คัดเลือกเกษตรกร แผน 20 ราย/ผล 20 ราย  
1.2 อบรมเกษตรกร แผน 20 ราย/ผล 20 ราย  
1.3 มอบปัจจัยการผลิต แผน 20 ราย/ผล 20 ราย  
1.4 ติดตามและแนะนำเกษตรกร แผน 8 ครั้ง/ผล 7 ครั้ง  
1.5 รายงานผล แผน 12 ครั้ง/ผล 10 ครั้ง 

2. กิจกรรม ประมงโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 
2.1 คัดเลือกและอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน แผน 2 แห่ง/ผล 2 แห่ง     
2.2 มอบปัจจัยการผลิต แผน 2 แห่ง/ผล 2 แห่ง 
2.3 ติดตามและให้คำแนะนำ แผน 4 ครั้ง/ผล 4 ครั้ง 
2.4 รายงานผล แผน 12 ครั้ง/ผล 10 แห่ง 
โรงเรียนหนองหม้อข้าว  
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2  

2. กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑) กิจกรรมประมงโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 
- คัดเลือกและอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน แผน 2 แห่ง/ผล 2 แห่ง 
- มอบปัจจัยการผลิต แผน 2 แห่ง/ผล 2 แห่ง 
- ติดตามและให้คำแนะนำ แผน 4 ครั้ง/ผล 4 ครั้ง 
- รายงานผล แผน 12 ครั้ง/ผล 10 ครั้ง 
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง (มอบพันธุ์ปลาดุก 6,000 ตัว 25 พ.ค. 64) 
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน (มอบปัจจัยวันท่ี 15 ธันวาคม 2563) 
- ปลานิล จำนวน 1,000 ตัว 
- ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,000 ตัว 
- ปลายี่สกเทศ จำนวน 500 ตัว 
- อาหารปลากินพืช จำนวน 3 กระสอบ 

 
สวิง... 
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- สวิง จำนวน 3 อัน 
- ปลาดุก 500 ตัว (25 พ.ค. 64)  
- อาหาร 3 กระสอบ (25 พ.ค. 64)  

3. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม  
ในแหล่งน้ำเก่า ปี 2561 
- ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้ำโครงการ สถานท่ีดำเนินการ ณ อ่างเก็บน้ำหนองปากชัฏ หมู่ท่ี 6 
ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 

1) จัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนในแหล่งน้ำเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2563 
(แสดงกิจกรรมและระยะเวลาปฏิบัติงาน) แผน 1 ฉบับ/ผล 1 ฉบับ 

2) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ แผน 3 ครั้ง/ผล 3 ครั้ง 
3) ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคาร แหล่งน้ำเก่า ปี 2561 แผน 10 ครั้ง/ผล 7 ครั้ง 

4. สัตว์น้ำควบคุม  
1) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่น

คำขอรับใบอนุญาต กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม
ประเภทการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งใบอนุญาตได้หมดอายุลงต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2564 ให้มายื่นขอรับใบอนุญาตฯ ได้ต้ังแต่วันท่ี 5 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 2 
กันยายน 2564  

2) สัตว์น้ำในกระชัง 
สัตว์น้ำในกระชังได้รับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 

ในท่ีจับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

อำเภอ 
จำนวน
(ราย) 

พื้นท่ี  
(ตร.ม.) 

ชนิดสัตว์น้ำ 

โพธาราม 10 4,887 ปลาทับทิม 
เมืองราชบุรี 9 2,413 ปลาทับทิม,ปลาดุก,ปลาคาร์ฟ, 

ปลากะพงขาว,ปลานิล 
บ้านโป่ง 1 96 ปลาทับทิม 

รวม 20 7,396 5 ชนิด 
• หมายเหตุ ใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำในท่ีจับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
  ของแผ่นดิน  
• จะหมดอายุในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564  
• ต่ออายุ 19 ราย รอยกเลิกจำนวน 1ราย  
 
 
 
 
 
 

2)ข้อมูล... 
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2) ข้อมูลจระเข้ในจังหวัดราชบุรี 

อำเภอ จำนวน 
ฟาร์ม

ท้ังหมด 

ฟาร์มท่ี 
ตรวจแล้ว 

ฟาร์มท่ียัง 
ไม่ตรวจ 

จำนวน
บ่อ 

จำนวน
จระเข้  
(ตัว) 

ฟาร์มท่ีเข้าตรวจแล้ว ฟาร์มท่ียังไม่ไดด้ำเนินการ 

เมือง 3 3 0 18 5,140 
1.นายพรชัย เตียมพานิชย ์
2.นายสรรเสริญ สุขพอดี ฟาร์ม 1 
3.นายสรรเสริญ สุขพอดี ฟาร์ม 2 

  

ปากท่อ 10 10 0 53 8,245 

1.นายสุวัฒน์ชัย เพ็ญชาติ  
2.นางสาวณัฐพร กิมกง 
3.นายชวัลวิทย์ มณีโชติ   
4.นายอานนท์ บางเสน 
5.นางสาวสุพัตรา เพ็ญชาต ิ
6.นางวิลาสินี สิงห์ทอง 
7.นายอริญชัย สัณห์พิชญ์โอภาส 
8.นายแสน อยู่กำเนิด      
9.นายทรงพล เนื้อนิ่ม              
10.นายเสกสรร แสงท่านั่ง 

 
 
 

โพธาราม 11 11 0 70 7,297 

1.นางโสภา ขั้วปลี 
2.นายอนุสิษฐ์ เอ่ียมลออ 
3.นายพยุงศักดิ์ เปล่งอุดมกิจ 
4.นางศรินรัตน์ จงัเจริญรตัน์     
5.นายวีระเดช โพธาคณาพงศ ์
6.นายประสพ สรสิทธ์ิสุขสกุล 
7.นางศิริพร ฤทธิเพชรอัมพร                
8.นายสันติ วณิโชภาส               
9.นายทศพร ทรัพย์รักษา           
10.นายภควรัฎฐ์ พินพังงา 

 

จอมบึง 4 4 0 29 15,187 

1.บริษัทจักรินทร์ 
2.นายผดุงศักดิ์ ตนประเสริฐ 
3.นางสาวรัติยา พพิัฒน์วัชราภรณ์  
4.นางสมบูรณ์ เนื้อนิ่ม       

 

บ้านโป่ง 8 8 0 198 12,174 

1.นายมหิศร มังคลรังสี 
2.นายสมยศ เจนลาภวัฒนกุล3.นาย
สุรสิทธ์ิ เซ่ียงจ๊ง     
4.นายหลุนทุ้ง เซ่ียงจ๊ง     
5.นางพวงนาค ธนะสมานโชค 
6.นายภูดิส ทวีไกรกุล     
7.นายโจม บรรยงคนันท์ 
8.นางสายหยด แซ่ล้ี       

  

ดำเนินสะดวก 5 5 0 52 106 

1.น.ส.สิรินนทนันท์ ภัทรสิริถาวร 
2.นายธนพัฒน์ เคอาร์      
3.นายฐิตินันท์ จันทร์เหล่ียม 
4.นายเฉลียว สุขโชค      
5.นายมณฑล ศรีสุวรรณ 

 

บางแพ 1  1 0 1 45 1.นายเสวก สังข์แก้ว  
สวนผ้ึง 2 2 0 2 101 บริษัท วิศวะกรรมการเกษตรรุ่งเรือง จำกัด  

รวม 44 44 0 422 48,295   

 

- สรุปข้อมูลการย้ายเข้า-ออก-แจ้งเพ่ิม-ลด จำนวนจระเข้ของ จังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
ท่ี ผู้ประกอบการ อำเภอ แจ้งเกิด 

(ตัว) 
ย้ายเข้า 
(ตัว) 

แจ้งตาย 
(ตัว) 

ย้ายออก 
(ตัว) 

อายุ/ขนาด หมายเหต ุ

1 นางสาวสุพัตรา เพ็ญชาต ิ ปากท่อ 1,000 - - 400 
ไม่เกิน 1 ปี  

ขนาด 30 ซม. 
ย้ายออกไปโพธาราม  

น.ส.เยาวลักษณ์ พงษ์พุ่ม 

2 นางสาวเยาวลักษณ์ พงษ์พุ่ม โพธาราม - 400 - - 
ไม่เกิน1 ปี  

ขนาด 30 ซม. 
ย้ายมาจากปากท่อ 

น.ส.สุพัตรา เพ็ญชาต ิ
3 บริษัทจักรินทร์ฟาร์ม จอมบึง - - 20 - 2 ปี ขนาด 1.00 ม. จระเข้กัดกันเอง 

- สรุปยอดจำนวนจระเข้ย้ายเข้า-ออก ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
ยอดยกมาจากเดือนมิถุนายน    จำนวน      47,315  ตัว 
รวมจำนวนจระเข้แจ้งเกิด       จำนวน        1,000   ตัว 
จำนวนจระเข้ย้ายเข้าจากต่างจังหวัด       จำนวน               -   ตัว 
จำนวนจระเข้แจ้งตาย        จำนวน              20 ตัว 
จำนวนจระเข้ย้ายออกต่างจังหวัด   จำนวน                  - ตัว 
**รวมยอดจระเข้คงเหลือ           จำนวน      48,295  ตัว 
หมายเหตุ ย้ายเข้า-ออกภายในจังหวัด จำนวน          400 ตัว 

- ฟาร์ม... 
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- ฟาร์มจระเข้ที่ต้ังอยู่ในฟาร์มสุกร จำนวน 17 ฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฟาร์มจระเข้ที่ไม่ได้ต้ังอยู่ในฟาร์มสุกรจำนวน 27 ฟาร์ม 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ตะพาบน้ำ 
อำเภอ จำนวนฟาร์มทั้งหมด จำนวนตะพาบน้ำ(ตวั) 
ปากท่อ 1 200 

รวม  2 200 
 

ผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์ม จำนวน(ตัว) 

นางสาวสุพัตรา เพ็ญชาต ิ
10/1 ม. 8  ต.หนองกระทุ่ม  

อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
200 

 
4) ปลาตะพัด... 

ลำดับที ่ ชื่อ-ฟาร์ม  หมายเหตุ 
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด  

1 นายพรชัย  เตียมพานิช 70/1 2 ท่าราบ เมือง ราชบุร ี  
2 นายทรงพล  เนื้อนิ่ม 61/1 4 ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุร ี  
3 นายวิลาสินี สิงห์ทอง 80/2 4 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุร ี  
4 นางศรินรัตน์  จังเจริญรัตน์ 119/7 6 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุร ี  
5 นายอนุสิษฐ์  เอ่ียมละออ 9 8 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุร ี  
6 นายวีระเดช  โพธาคณาพงศ ์ 144 11 คลองตาคต โพธาราม ราชบุร ี  
7 นางศิริพร  ฤทธิเพชรอัมพร 114 6 หนองกวาง โพธาราม ราชบุร ี  
8 นางสาวโสภา  ขัว้ปลี 64/1 3 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุร ี  
9 นางสาวรัตติยา  พิพัฒน์วัชราภรณ์ 28/1 9 จอมบึง จอมบึง ราชบุร ี  

10 นางสมบูรณ์  เนื้อนิ่ม 56/2 5 เบิกไพร จอมบึง ราชบุร ี  
11 นายผดุงศักดิ์  ตนประเสริฐ 89 5 เบิกไพร จอมบึง ราชบุร ี  
12 นายสุรสิทธิ์  เซ่ียงจ๊ง 79 1 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุร ี  
13 นายหลุนทุ้ง  เซ่ียงจ๊ง 148/3 10 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุร ี  
14 นางพวงนาค  ธนะสมานโชค 172/15 10 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุร ี  
15 นายภูดิส  ทวีไกรกุล 99/9 9 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุร ี  
16 นายโจม  บรรยงคนันท ์ 95 9 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุร ี  
17 นายเสวก สังห์แก้ว 33/7 5 วัดแก้ว บางแพ ราชบุร ี  

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-ฟาร์ม  หมายเหตุ 
เลขท่ี หมู ่ ตำบล อำเภอ จังหวัด  

              
1 นายสรรเสริญ  สุขพอดี 88/1 3 น้ำพ ุ เมือง ราชบุรี  

2 นายสรรเสริญ  สุขพอดี 88/1 3 น้ำพ ุ เมือง ราชบุรี  
3 นายแสน  อยู่กำเหนิด 81 4 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี  
4 นายเสกสรรค์ แสงท่านั่ง 59 1 บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี  
5 นายสุวัฒน์ชัย  เพ็ญชาติ 84 6 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี  
6 นางสาวณัฐพร  กิมกง 90 2 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี  
7 นางสาวสุพัตรา  เพ็ญชาติ 10/1 8 หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี  
8 นายอานนท์ บางเสน 72 5 ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี  
9 นายชวัลวิทย์  มณีโชติ 58 13 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี  

10 นายอริญชัย  สันห์พิชญ์โอภาส 263 4 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี  
11 นายพยุงศักดิ์  เปล่งอุดมกิจ 91/1 8 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี  
12 นายประสพ  สรสิทธิ์สุขสกุล 108/4 4 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี  
13 นายสันติ  วณิโชภาส 100/5 1 หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี  
14 นายทศพร ทรัพย์รักษา 105 1 เตาปูน โพธาราม ราชบุรี  
15 นายภควรัฎฐ์ พินพังงา 245 6 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี  
16 นายธนภัทร   20/2 1 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี  
17 นางสาวเยาวลักษณ์ พงษ์พุ่ม 27/1 5 ชำแระ โพธาราม ราชบุรี  
18 บริษัทจักรินฟาร์ม  169/3 10 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี  
19 นายมหิศร  มังคลรังษี 111/1 18 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี  
20 นางสายหยด  แซ่ล้ี 17/3 15 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี  
21 นายสมยศ  เจนลาภวัฒนกุล 21/1 4 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี  
22 นายธนพัฒน์  เคอาร์ 76/2 1 ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี  
23 นางสาวสิรินนทนันท์   ภัทรสิริถาวร 175/2 5 ตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี  
24 นายฐิตินัน จันทร์เหล่ียม 104/1 6 ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี  
25 นายเฉลียว สุขโชค 103 5 ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี  
26 นายมณฑล ศรีสุวรรณ 339 8 ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี  
27 บริษัทวิศวกรรมการเกษตรรุ่งเรือง จำกัด 72/1 9 ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี  
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4) ปลาตะพัด 

อำเภอ จำนวนฟาร์มทั้งหมด จำนวนตะพัด(ตัว) 
เมือง 1 6 

บ้านโป่ง 3 261 
 รวม 4 267                                                                                                                                                               

 

ผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์ม จำนวน (ตวั) 

นายแสน อยู่กำเหนิด 
187/25 ถ.ไกลเพชร ต.หน้าเมือง  

อ.เมือง จ.ราชบุรี 
6                            

นายชลธิศร์ ตั้งเจริญ 81 ม.4 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1 

นายสงคราม เกษรทอง 
40/13 ถนนปากแรต  

ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
59 

 
นายธนาวฒุิ คณาวฒันกุล 91 ม.1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 202 

5) หมูอารีย์ 
อำเภอ จำนวนฟาร์มทั้งหมด จำนวนตะพัด (ตัว) 
บ้านโป่ง 2 100 
โพธาราม 1 100 

รวม 3 200   
 

ผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์ม จำนวน (ตวั) 

บริษัทวี อาร์ ฟาร์ม เทรดดิ้ง จำกัด 90/3 ม.4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
จำหน่ายไปต่างประเทศและ  

น.ส.กุลธนันท์ 100 ตัว 
นายอดิศักดิ์ เกียรตธิีรชัย 90/8 ม.4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 100 
น.ส.กุลธนันท์ อำมฤคจร 74 ม.2 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 50 
นายพิเศษ สงเคราะห์ 33/1 ม.1 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี 50 

 

6) โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงบ้านหนองตาด้ัง 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท 
ลำดับ รายการค่าใช้จ่าย สถานะโครงการปัจจุบัน ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ือแจกราษฎรที่เข้าร่วมอบรมฯ 
และปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ  

 

  
 1. ค่าจ้างเหมาบริหาร ประกอบด้วย คนงานประมง 1 คน,  
     เจ้าพนักงาน 1 คน  

ดำเนินการแล้ว 
 5 เดือน 

ถึง 30 ก.ย. 64 

กิจกรรมที่ 2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ  45,500 ตัว ดำเนินการแล้ว วันที่ 2 ก.พ. 64 
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ  115,000 ตัว ดำเนินการแล้ว วันที่ 17 มีค. 64 
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ  304,000ตัว ดำเนินการแล้ว วันที่ 27 เมย. 64,  

วันที่ 30 เมย. 64 
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ  50,000 ตัว ดำเนินการแล้ว วันที่ 28 พค. 64 
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ  399,000 ตัว ดำเนินการแล้ว วันที่ 14,15,21 มิย. 64 
 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ 61,000  ตัว ดำเนินการแล้ว วันที่ 5 กค. 64 

7) โครงการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี งบประมาณ  329,000 บาท 

ลำดับท่ี รายการค่าใช้จ่าย สถานะโครงการปัจจุบัน ระยะเวลา 
กิจกรรมท่ี 1  สนับสนุนปัจจัยการเล้ียงปลาในกระชัง    

   1.สนับสนุนปลานิล ขนาด 3-5 นิ้ว จำนวน 3,500 ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
   2. สนับสนุนอาหารปลากินพืชโปรตีนไม่ต่ำกว่า 18 % ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

   3. สนับสนุนอาหารปลากินพืชโปรตีนไม่ต่ำกว่า 15 % ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนปัจจัยการเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต ์     

   1. สนับสนุนปลาดุก ขนาด 5-7 นิ้ว จำนวน 6,000 ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
   2.สนับสนุนอาหารกบวัยอ่อน โปรตีนไม่ต่ำกว่า 40 % ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
  3. สนับสนุนอาหารปลาดุก โปรตีนไมต่่ำกว่า 32 % ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

กิจกรรมท่ี 3  สนับสนุนปัจจัยการเล้ียงปลาในบ่อดิน      
   1.สนับสนุนปลานิลจิตลดา ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 5,000 ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว           สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
   2. สนับสนุนปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 50,000 ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 
   3. สนับสนุนปลาสวาย ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 5,000 ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 230,600 บาท 
   4. สนับสนุนปลากดคังขนาด 5-7 ซม จำนวน 2,000  ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
   5. สนับสนุนปลากาดำขนาด 5-7 ซม จำนวน 5,000  ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
   6. สนับสนุนอาหารปลากินพืชโปรตีนไม่ต่ำกว่า 18 % ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   

กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูปลาไทยในแหล่งน้ำสาธารณะ     
   1. สนับสนุนปลาตะเพียนขาวขนาด 3-7 ซม. จำนวน 80,000 ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ 
   2. สนับสนุนปลายี่สกไทยขนาด 3-5 ซม. จำนวน 2,200 ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี  28 มกราคม 2564 
   3.สนับสนุนปลาสวาย ขนาด 5-7 ซม. จำนวน 5,300 ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
   4.สนับสนุนปลากาดำขนาด 5-7 ซม จำนวน 5,000  ตัว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว   
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8) โครงการศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ/ 
งบรายจ่าย/รายการคา่ใช้จ่าย 

 

การปฏิบัติงาน การใช้จ่าย 
แผน ผล แผน ผล 

1. กิจกรรม ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นท่ีตาม
แนวชายแดน อำเภอสวนผ้ึง จั งหวัด
ราชบุรี 

    

 1. ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้ำจืดเพื่อปล่อยในในแหล่ง 
    น้ำสาธารณะ ในพื้นท่ีตามแนวชายแดน  
    อำเภอสวนผ้ึง จำนวน 1,000,000 ตัว 

 - ผลิตและปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ 
   สารธารณะ จำนวน 883,500 ตัว 

72,000.00 

 

 2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ พร้อมท่อ - ยังไม่ได้ดำเนินการ 8,500.00  
 3. ขุดลอกเลนก้นบ่ออนุบาล ขนาด 16 เมตร x 20 เมตร 

จำนวน 3 บ่อ 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 15,000.00 

 
 4. เติมออกซิเจนสำหรับบรรจุลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ - เดือนมิถุนายนเติมลมออกซิเจน จำนวน 4 

ท่อ 
1,200.00 513.60 

 5. ซ่อมแซมระบบสำหรับผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ  
    จัดซ้ือ (ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว บานหัว) 

 - จดัซ้ือท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว เพื่อซ่อมแซม 
   ระบบผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ วันท่ี 16 มิ.ย. 64 

10,000.00 10,000.00 

 5.1 ซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มลม  - ยังไม่ไดด้ำเนินการ 5,000.00  
 5.2 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในโรงเรือน 

      เพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ 
 - ยังไม่ไดด้ำเนินการ 2,500.00  

 6. จัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ในการผสมเทียมสัตว์น้ำ 
    ฮอร์โมนสังเคราะห์เร่งการตกไข ่

 - จดัซ้ือและส่งมอบฮอร์โมนสังเคราะห์ 
   เร่งการตกไข่ วันท่ี 8 มิ.ย. 64 

2,500.00 2,500.00 

 7. จัดซ้ือวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   17,731.00  
 8. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร     
 8.1 อาหาร (ไข่แดง) สำหรับใช้ในการอนุบาล 

      ลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน  
 - เดือนมิถุนายนจัดซ้ือไข่ไก่ จำนวน 20 แผง 4,000.00 

2,000 
 8.2 อาหารปลากินพืช โปรตีน ไม่ตำ่กว่า 15 %  - จดัซ้ือและส่งมอบอาหารปลาวันท่ี 8 มิ.ย. 64 9,400.00 9,400.00 
 8.3 อาหารปลากินพืช โปรตีน ไม่ตำ่กว่า 18 %  - จัดซ้ือและส่งมอบอาหารปลาวันท่ี 8 มิ.ย. 64 9,000.00 19,000.00 

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
1. สรุปผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน 

กรกฎาคม 2564 
1. การเบิกจ่าย ขบ 02 จำนวน 40 ฉบับ 
2. ส่งเบิกงบจังหวัด 3 ฉบับ 
3. ส่งรายงานคลังจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ฉบับ 
4. รายงานมาตรการประหยัดพลังงาน จำนวน ๑ ครั้ง 
5. รายงานค่าสาธารณูปโภคส่งตรวจสอบภายในกรม จำนวน 1 ฉบับ 
6. รายงานเกณฑ์ประเมินบัญชีส้ินปีงบประมาณ ส่งกองคลัง/ส่งสตง. 12 จำนวน ๑ ฉบับ 

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบกรมประมง 
สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 

งบสุทธิ 3,339,644.00 
     เบิกจ่ายแล้ว 2,948,167.24 
     คงเหลือ 391,476.76 
     คิดเป็น 88.28% 

 
 

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบพัฒนาจังหวัด 
สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 

งบสุทธิ 239,000.00 
     เบิกจ่ายแล้ว 239,000.00 
     คงเหลือ - 
     คิดเป็น 100% 
 

2.น้ำมัน... 
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2. น้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
วัน/เดือน/ปี ใบสั่งซ้ือ/ 

ใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบกำกับภาษี 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ประเภทของครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึง 

ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
และหมายเลขทะเบียน 

หรือครุภัณฑ์ 

ผู้จัดซ้ือน้ำมัน เชื้อเพลิง 
 

รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประเภท ปริมาณ 

(ลิตร) 
วงเงิน 
(บาท) 

วงเงินสะสม 
(บาท) 

 09/07/64  09/64 กย 6647 รบ นายพิเชษฐ ไทยประเสริฐ ดีเซล 47.85 1,410 1,410 
 13/07/64  13/64 กย 6647 รบ นายพิเชษฐ ไทยประเสริฐ ดีเซล 61.08 1,800 3,210 

 6/7/64  6/64 กม 4586 กม นายอำนาจ  จีนขาวขำ ดีเซล 47.51 1,400 4,610 
   รวมท้ังส้ิน 156.44 4,610  

3. การปรับปรุงและพัฒนา Web site / Facebook และแผ่นประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
- ปรับปรุงและพัฒนา Web site  จำนวน  7   ครั้ง 
 
 
- ปรับปรุงและพัฒนา Facebook  จำนวน  6   ครั้ง 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 

 
 
ผู้จดรายงานการประชุม ..............................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม.................................................. 
                (นางสุนิสา    สาลีติด)                                 (นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ) 
                                  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล                               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 


