
รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) 
ครั้งที ่ 2/2564 

 เมื่อวันที ่  25 กุมภาพันธ์  2564   
  เวลา  09.30 – 16.30 น. 

------------------------------ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายสมเกียรติ  กาญจนาคาร ผู้ตรวจราชการกรมประมง   ประธานการประชุมฯ 

2. นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม       
  3. นายพิธเนตร  อุทัศน์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี  
  4. นายณัฐวัฒน์  แก้วทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี 
  5. นางภมรพรรณ  ฉัตรภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
                                                               สมุทรสงคราม 
  6. นายนเรศ  เผือกจีน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
                                                               สมุทรสงคราม 
  7.นายกิจภัณฑ์ คงวัฒนา  หนว่ยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว 
                                                              สุพรรณบุรี 
  8. นางสาวอุบลรัตน์  สุนทรรตัน์   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

9. นายสรวุฒิ ก้านล้าใย  กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง 
10. นางวิไล  ศรีสร้อย  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์/เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี (ติดภารกิจ) 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  

ระเบียบวาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ท่านสมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้ตรวจราชการกรมประมงมอบนโยบาย เรื่อง 
1. เน้นย้้าด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร โดยให้บุคลากรภายใน 

หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในงานที่ท้า 
2. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ขอให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. เน้นย้้าด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการมีคุณธรรม 

และ ยึดถือสถาบันครอบครัวเป็นส้าคัญ   

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 
                    มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุม- 

ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 
-  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ให้ความรู้เพ่ิมเติม ส้าหรับการใช้ 

งานโปรแกรม APD  รวมถึงประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ยังไม่ขอเข้าใช้งานโปรแกรม ให้ติดต่อ  ขอเข้าใช้งานที่
ส้านักงานประมงในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 



   แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการตามภารกิจของกรมประมงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
   3.1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี 
                   1. ส้าหรับแผนในการด้าเนินการในจังหวัดนครปฐม จะมีอยู่ 2 กิจกรรม คือการท้า   สอ.3 
และ สอ.4 ได้ด้าเนินการออกตรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลืออยู่จ้านวน 2 ฟาร์ม คือ 
ฟาร์มใหม่ จ้านวน 1 ฟาร์ม และตรวจติดตาม สอ.4 จ้านวน 1 ฟาร์ม 
                             2. สถานกักกันได้ด้าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
                    3. การเพาะพันธุ์ปลา ทางศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการเริ่มเพาะพันธุ์ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564   
           มติที่ประชุม  - รับทราบ – 

                      3.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังสมุทรสงคราม  
                           3.2.1  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
         กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้า/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง 

  1. ตรวจติดตามวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้าใน จ้านวน 46 ตัวอย่าง 
  2. ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสารตกค้าง RMP จ้านวน 3 ตัวอย่าง 

       กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 
   1. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตในฟาร์มเลี้ยง จ้านวน 126 ตัวอย่าง 

      กิจกรรมย่อย  ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
   1. ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จ้านวน 60 ตัวอย่าง  

       กิจกรรมย่อย การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้้าในประเทศ และส่งออก 
  1.  การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอดโรคในฟาร์มกุ้งทะเล จ้านวน  
       72 ตัวอย่าง    
   2.  การเฝ้าระวังเชิงรุกโรงอนุบาลกุ้งทะเล จ้านวน 63 ตัวอย่าง 
        ลูกกุ้ง จ้านวน 36 ตัวอย่าง 

           3. การเฝ้าระวังเชิงรับ จ้านวน  18 ตัวอย่าง 
               ตัวอย่างสัตว์น้้าป่วย จ้านวน 18 ตัวอย่าง 
         3.2.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ 
  

ระยะที่ 1  กิจกรรมจัดหาลูกพันธ์กุ้งคุณภาพ ระยะที่ 2  กิจกรรมจัดหาลูกพันธ์กุ้งคุณภาพ 
เกษตรกรได้รับอนุมัต ิ                72      ราย เกษตรกรที่สมัคร              171       ราย 
ลงเลี้ยงแล้ว                                67      ราย เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ                137       ราย 
ยังไม่ได้เลี้ยง                                 5      ราย ลงเลี้ยงแล้ว                               89       ราย         
สรุปแบบฟอร์ม 15                      67      ราย ยังไม่เลี้ยง                                  294    ราย 
ส่งเสริมแจก ปม.1                         1      ราย อยู่ระหว่างเลี้ยง                           262     ราย 
ส่งเสริมแจก ปม.1                      130     ซอง สรุปแบบฟอร์ม  15                      53      ราย 
 ส่งเสริมแนะน้า                          137      ราย 
 ส่งเสริม/วิเคราะห์คุณภาพ น้้า           65      ราย 
 ส่งเสริม/วิเคราะห์คุณภาพ น้้า         172     ตัวอย่าง 
 ส่งเสริมแจก ปม.1                         89     ราย 
 ส่งเสริมแจก ปม.1                    8,171     ซอง 
 เก็บตัวอย่างตรวจโรคปากบ่อ            86      ราย 
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 เก็บตัวอย่างตรวจโรค 30 วัน            70      ราย 
 เก็บตัวอย่างสารตกค้าง                    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 
 สรุปผลการเลี้ยง (แบบฟอร์ม 16)         3      ราย 
     
  มติที่ประชุม – รับทราบ-  

 3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว 
                            3.3.1  กิจกรรมควบคุมฯ มีการบูรณาการกับส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐมออกตรวจ 
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ที่อ้าเภอก้าแพงแสนและอ้าเภอบางเลนตรวจจับลอบพับได้  

              3.3.2  เรื่องการท้าลายลอบพับได้ ที่ฝากหน่วยป้องกันฯ คณะนี้อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการ 
                   พิจารณา 

                             3.3.3 แผนในเดือนมีนาคม 2564 จะลงพ้ืนที่อ่างเก็บน้้ากระเสียว เพ่ือตรวจสอบเรื่อง
การรื้อกระชังปลา เนื่องจากผลการประชุมก้าหนดให้ ในวันที 1-15 มีนาคม 2564 ท้าการส้ารวจให้แล้วเสร็จ 
และหากกระบวนการขั้นตอนแล้วเสร็จ อีกประมาณ 7 วันก็สามารถท้าการรืออถอนได้ 
         มติที่ประชุม  -รับทราบ- 
   
ระเบียบวาระท่ี 4.     เรื่องอ่ืนๆ 

-ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา  16.30. น. 

 
                  
             (นางวิไล  ศรีสร้อย) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
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