
รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) 
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------------------------------ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม      ประธานการประชุมฯ 
  2.  นางสาวนันทภัค  โพธิสาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี 
                     3. นายพิธเนตร  อุทัศน์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี 
  4. นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
                                                               สมุทรสงคราม 

5. นายกิจภัณฑ์  คงวัฒนา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อน 
                                          กระเสียวสุพรรณบุรี  
6. นางสาวอุบลรัตน์  สุนทรรัตน์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
7. นายสรวุฒิ ก้านล้าใย  กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง 
8. นางวิไล ศรีสร้อย  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์/เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  

ระเบียบวาระท่ี 1.   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องสั่งการของท่านรองอธิบดกีรมประมง 

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีปัญหาด้านการประมงในพ้ืนที่จ้านวนมาก และจ้าเป็นต้องแก้ไขอย่าง 
เร่งด่วน กรมประมงโดยท่านรองอธิบดี จึงมอบหมายให้ประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ประสานเข้าพบ ส.ส. ใน
พ้ืนที่เพ่ือทราบปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ขอแจ้งให้ศูนย์ฯ ต่าง ๆ รับทราบ และหากก้าหนดวันเวลา ได้
เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

2. เรื่องตัวชี้วัดจังหวัดรอบท่ี 1/2564 
ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐม ได้รับตัวชี้วัดทั้งหมด จ้านวน 7 ข้อ  ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ 2  คือ 

จ้านวนผลส้าเร็จของงานที่เกิดจากการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมงภายใต้
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง โดยสามารถก้าหนดงานออกเป็นจ้านวน 5 ด้านได้แก ่
                          2.1  ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า  
                          2.2 ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                          2.3 ด้านการแก้ไขปัญหาการประมงในพื้นที่ 
                          2.4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการประมง 
                          2.5  ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งแวดล้อม (CSR) 

 ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือกับหน่วยป้องกันและปราบปรามการ 
ประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี ในด้านการด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า                                 
                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสมุทรสงคราม ในด้านการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่งแวดล้อม (CSR)  ได้แก่เรื่องขอความร่วมมือในการท้างานและการร่วมอบรมในอ้าเภอ
บางเลน  อีกท้ังการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม  คือการตรวจคุณภาพน้้าทิ้งของอ้าเภอสามพราน 
                                        ศูนย์.. 
 



       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี หากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ APD  
และตรวจควบคุมคุณภาพน้้าทิ้ง อ.ก้าแพงแสน ทางกลุ่มพัฒนาฯจะขอความอนุเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง  
         มติที่ประชุม  มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม บริหารจัดการฯ และกลุ่มพัฒนาฯ จัดท้าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ส่งไปที่ศูนย์ฯ เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลการด้าเนินการของตัวชี้วัด และมอบหมายกลุ่ม
บริหารจัดการติดต่อหน่วยปราบปรามเขื่อนกระเสียวฯ ให้ด้าเนินการภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
                    มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุม- 

ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 

         กรมประมงมีการชี้แจงการออกใบรับรองให้แก่เกษตรกร โดยกรมประมงจะมีรายละเอียด
มาให้ ซึ่งได้รับการอนุญาตแล้ว จ้านวน 2 ราย 

          มติที่ประชุม  –รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 4      เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
          แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการตามภารกิจของกรมประมง 
         3.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี ศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลา
จ้านวน 800,000  ตัว  รับแล้ว จ้านวน 110,000 ตัว คงเหลือ 690,000 บาท  ผลงานเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้  ในส่วนการออกใบรับรองให้หยุดไว้ก่อนเนื่องจากเกิดภาวการณ์ 
    ในการตรวจประเมินฟาร์ม  รับผิดชอบในอ.พุทธมนฑล และอ้าเภอก้าแพงแสน โดยใน
ปี 2564 มีเป้าหมาย 622 ราย รวมรายใหม่และต่ออายุ โดยในเดือนตุลาคม – มกราคม  จ้านวน 39 ราย โดย
แบ่งเป็น กุ้งกา้มกราม 22 ราย และกุ้งขาว 14 ราย สอ.3 จ้านวน 3 ราย   
                               ฟาร์มที่ให้การรับรองแล้วจ้านวน 15 ราย เป็นกุ้งก้ามกราม 5 ราย กุ้งขาว 5 ราย  
และสอ.3 จ้านวน 5 ราย 
   ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการออกเดินทางไปตรวจประเมินฟาร์มในภาวะโรคระบาดโควิด 19  
แต่ทางศูนย์ฯ ก็ได้จัดให้มีการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด        

นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ  กล่าวว่า เรื่องปลาของโครงการทฤษฎีใหม่จะได้เมื่อ
ไร่ และเรื่อง GAP อ.ก้าแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบค้าขอกุ้งก้ามกรามว่ามีค้าขอกุ้งทะเลหรือไม่ เพ่ือ
เวลาตรวจประเมินจะได้ด้าเนินการพร้อมกันได้เลย   

นางสาวนันทภัค  โพธิสาร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี จะประสานมาอีก
ครั้งหลังจากท่ีได้ปรึกษากับผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว 

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัด  แจ้งว่า ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ ดูรายละเอียดเรื่อง
งบประมาณโครงการพระราชด้าริ ด้วยว่าจะได้รับตอนไหน จะได้ท้าการจัดซื้ออาหารปลาได้ทันเวลา 
       มติที่ประชุม   - รับทราบ- 

     3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี 
                 1. ส้าหรับแผนในการด้าเนินการในจังหวัดนครปฐม จะมีอยู่ 2 กิจกรรม คือ การท้า สอ.3 
และ สอ.4  โดยจะด้าเนินการออกตรวจได้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป ซึ่งมีฟาร์มที่ตกค้างอยู่จ้านวน 
15 ราย โดยการเก็บตัวอย่างตะพาบและเต่า ซึ่งคาดว่าในเดือนนี้แผนน่าจะกลับมาเป็นปกติได้      
        2. ส่วนเกษตรกรที่ยื่นมาคราวที่แล้ว ทางศูนย์สุพรรณฯได้ท้าหนังสือถึงกองโรค เพ่ือให้ทาง
กองโรคผ่อนผันให้แก่เกษตรกรในเรื่องการต่ออายุและการส่งออก อาทิตย์หน้าน่าจะส่งตัวอย่างทุกฟาร์มแล้ว 
      
            3… 
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    3. ศูนย์สุพรรณ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค   
   มติที่ประชุม  - รับทราบ - 

    3.3   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังสมุทรสงคราม    
    โครงการเ พ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้ งทะเลเ พ่ือการบริ โภค
ภายในประเทศ 
  

ระยะที่ 1  กิจกรรมจัดหาลูกพันธ์กุ้งคุณภาพ ระยะที่ 2  กิจกรรมจัดหาลูกพันธ์กุ้งคุณภาพ 
เกษตรกรได้รับอนุมัต ิ                72      ราย เกษตรกรที่สมัคร              171       ราย 
ลงเลี้ยงแล้ว                                67      ราย เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ                137       ราย 
ยังไม่ได้เลี้ยง                                 5      ราย ลงเลี้ยงแล้ว                               86       ราย         
สรุปแบบฟอร์ม 15                      67      ราย ยังไม่เลี้ยง                                  51      ราย 
ส่งเสริมแจก ปม.1                         1      ราย อยู่ระหว่างเลี้ยง                           51      ราย 
ส่งเสริมแจก ปม.1                      130     ซอง สรุปแบบฟอร์ม  15                      35      ราย 
 ส่งเสริมแนะน้า                          137      ราย 
 ส่งเสริม/วิเคราะห์คุณภาพ น้้า           65      ราย 
 ส่งเสริม/วิเคราะห์คุณภาพ น้้า         172     ตัวอย่าง 
 ส่งเสริมแจก ปม.1                         82     ราย 
 ส่งเสริมแจก ปม.1                    7,631     ซอง 
 เก็บตัวอย่างตรวจโรคปากบ่อ            75      ราย 
 เก็บตัวอย่างตรวจโรค 30 วัน            70      ราย 
 เกบ็ตัวอย่างสารตกค้าง                    10      ราย 
 กรณีฉุกเฉิน                                   2      ราย 
ระยะที่ 1  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 
(เงินกู้ ธกส)    

ระยะที่ 2  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 
(เงินกู้ ธกส) 

เกษตรกรมเข้าร่วมโครงการ            16     ราย เกษตรกรมเข้าร่วมโครงการ              39      ราย 
เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ                    3     ราย เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ                    1      ราย 
 เกษตรกรที่ไม่ผ่านการอนุมัติ             14     ราย 

 เกษตรกรที่รอพิจารณา                    24     ราย 
     
  มติที่ประชุม – รับทราบ-  

3.4 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง                                      
นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ กล่าวว่า ในเรื่องการอบรม APD ทางศูนย์วิจัยและ 

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสมุทรสงคราม จะเดินทางมาร่วมอบรมได้หรือไม่  แต่กลุ่มพัฒนาฯได้จัดท้าแผน
เรียบร้อยแล้ว และอ้าเภอบางเลนจะด้าเนินการประมาณต้นเดือนมีนาคม  การตรวจรับรองฟาร์ม กลุ่มฯ ได้ส่งค้า
ขอของอ้าเภอก้าแพงแสนเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้ว  
    นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสมุทรสงคราม                     
กล่าวว่า จ้าเป็นต้องขอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเดินทางได้หรือไม่อย่างไร อีกท้ังมีการรับรอง 3 การรับรอง คือ
รับรองรายใหม่กับการต่ออายุ ถ้าหากว่าสามารถประสานได้ทางโทรศัพท์ แล้วเก็บตัวอย่างทางศูนย์ฯ ก็จะให้
เจ้าหน้าที่ออกไปเก็บตัวอย่างหรือคุยกันผ่านระบบ ไลน์ ก็ได้ 
            มติ.... 
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 มติที่ประชุม ถ้าหากเจ้าหน้าที่ออกมาไม่ได้ มอบกลุ่มพัฒนาฯ เก็บตัวอย่างไว้ให้ศูนย์  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า
จืดสุพรรณบุรี  ด้าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  3.5  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
  1.   ด้าเนินการกิจกรรมการปล่อยปลาแทนจังหวัดพบประชาชน 
  2.  การร้องเรียนของเกษตรกร  เรื่องอวนทับตะลิ่ง กลุ่มบริหารจัดการฯ จะท้าการประสานศูนย์
เรือตรวจฯ ในการออกตรวจต่อไป 
  3.    ในปี 2564  ได้ก้าหนดเป้า GAP  จระเข้ จ้านวน 5 ฟาร์ม ส่งไปเรียบร้อยแล้ว จ้านวน 1 
ฟาร์ม คงเหลือ 4 ฟาร์ม 
  มติที่ประชุม –รับทราบ- 

3.6  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว 
  1. ในการออกตรวจน่าจะออกตรวจได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  2. เรื่องการท้าลายลอบพับได้ ที่ฝากหน่วยป้องกันฯ ท้าลายน่าจะท้าลายได้ในเดือนนี้ 
  มติที่ประชุม ให้หน่วยป้องกันฯ ส่งภาพถ่ายในการท้าลายให้แก่กลุ่มบริหารจัดการเพ่ือเก็บ
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี 4.     เรื่องอ่ืนๆ 

-ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา  16.30. น. 

 
                  (นางวิไล  ศรีสร้อย) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
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