
รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) 
ครั้งที ่ 3/2564 

 เมื่อวันที ่  8 เมษายน  2564   
  เวลา  14.00 – 16.30 น. 

------------------------------ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม     ประธานการประชุมฯ 

2. นายพิธเนตร์  อุทัศน์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี    
  3. นางภมรพรรณ  ฉัตรภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
                                                               สมุทรสงคราม 
  4. นายกิจภัณฑ์ คงวัฒนา  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว 
                                                              สุพรรณบุรี 
                     5. นายองอาจ  ค้าประเสริฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี  
  6. นางสาวอุบลรัตน์  สุนทรรัตน์   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
  7. นายสรวุฒิ ก้านล้าใย  กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง 
  8. นางวิไล  ศรีสร้อย  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์/เลขานุการ 
   

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น.  

ระเบียบวาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    1.  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการระบาดของโรค COVID - 19  ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรค 

COVID - 19   จึงขอให้ผู้ประชมุดูแลสุขภาพ  ให้รา่งกายแข็งแรง  ไม่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ต่อการตดิโรค  และปฏิบัต ิกิน
ร้อน ช้อนกลาง ลา้งมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย 

  2.  ขณะนี้ใกล้ถึงวันส้าคัญต่าง ๆ  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการฯ ประสานประมงอ้าเภอใน
การหาสถานที่ในการจัดกิจกรรม ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ และประสานศนูย์น้้าจืดสุพรรณฯ  ในการเตรียมพันธุ์
ปลา ซึ่งกิจกรรมน่าจะสามารถจัดได้ ในเดือน  มิถุนายน , กรกฎาคม และสิงหาคม  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 
                    มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุม- 

ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 

  นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง  ประธานฯ สอบถามศูนย์น้้าจืดกาญจนบุรีฯ  ในเรื่องของการขอรับ  
พันธุ์ปลา นั้น สามารถท่ีจะรับได้ในวันหยุดราชการ  หรือไม่ 

   นายองอาจ  ค าประเสริฐ  ผู้อ านวยการศูนย์น้ าจืดกาญจนบุรีฯ  ขอเรียนให้ส้านักงานประมง
จังหวัดนครปฐมทราบว่า ไม่สามารถด้าเนินการได้ในวันหยุดราชการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณ จึงขอให้
ผู้ที่จะรับพันธุ์ปลา ให้รับได้ในวัน เวลา ราชการเพ่ือความสะดวก 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
            ระ.... 



 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการตามภารกิจของกรมประมงเดือน มีนาคม 2564 
   4.1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาญจนบุรี 
   1.  ผลการปฏิบัติการเข้าตรวจประเมินฟาร์ม โดยแผนของจังหวัดนครปฐม มีจ้านวน 622 
ฟาร์ม และสะสมจนถึงเดือน มีนาคม  2564 จ้านวน 199 ฟาร์ม ได้ท้าการเข้าตรวจได้ทั้งสิ้น 163 ฟาร์ม 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    2.  การด้าเนินการด้านอ่ืน ๆ สามารถด้าเนินการได้ตามปกติ 

     มติที่ประชุม  รับทราบ 

    4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี 
                   1. แผนการตรวจรับรองฟาร์มสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออก ตรวจได้เกือบปัจจุบันแล้ว แต่
คงเหลือในจังหวัดนครปฐม จ้านวน 5 ราย และมีนัดเกษตรกรวันที่ 6 และ 20 แต่ติดปัญหาจากการแพร่ระบาด
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไม่สามารถออกพ้ืนที่ได้ 
                             2. ขอแจ้งส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐม ถ้าหากมีเกษตรกรเข้ามายื่นต่ออายุและตรวจ
ติดตาม ส้าหรับเอกสารประกอบด้วย ทบ.1  ทบ.2  GAP  สอ3.  และ สอ4.  เนื่องจากมีความจ้าเป็นจะต้องส่ง
เอกสารดังกล่าว ให้กองควบคุมโรค 
           3. สถานกักกันอยู่ระหว่างข้ันตอนการน้าเสนอ เนื่องจากรอรับการประสานงาน  
           4. ให้เกษตรกรส่งแผนผังฟาร์มที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วย 
        นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
           1.  เรื่องหลักฐาน ทบ.1  สามารถด้าเนินการได้ ส่วน ทบ.2 ต้องแล้วแต่เกษตรกร แต่
สามารถด้าเนินการให้เป็นไปตามข้อก้าหนดได้ 
   2.  เรื่อง GAP ซึ่งไม่ได้มีการระบุในค้าขอ  ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะท้าการ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามข้อก้าหนดเช่นกัน 
   3.  การตรวจสุขอนามัย  ขอแจ้งให้ศูนย์น้้าจืดสุพรรณฯ และศูนย์น้้าจืดกาญจนบุรี 
ทราบว่าที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการตรวจสุขอนามัย เนื่องจากเกษตรกรเดินทางไปส่งเอกสารที่ศูนย์ฯ  ซึ่ง
ก่อให้เกิดความล้าบากในการรวบรวมเอกสาร  จึงขอให้ศูนย์ฯ แจ้งแก่เกษตรกรที่เดินทางไปยื่นเอกสาร ให้น้าส่ง
เอกสารที่ส้านักงานประมงจังหวัด  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

                       4.3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังสมุทรสงคราม  
                           4.2.1  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    
         กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ า/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง 

  1. ตรวจติดตามวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้าใน จ้านวน 192 ตัวอย่าง 
  2. ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสารตกค้าง RMP ในเดือนมีนาคม ไม่มี 

       กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 
   1. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตในฟาร์มเลี้ยง จ้านวน 24 ตัวอย่าง 

      กิจกรรมย่อย  ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
           ตรวจประเมินฟาร์มประจ้าเดือนมีนาคม 2564 จ้านวน 101 ฟาร์ม โดยประกอบด้วยสัตว์
น้้าชายฝั่ง  41 ฟาร์ม และสัตว์น้้าจืด 60 ฟาร์ม 
 

          กิจ... 
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       กิจกรรมย่อย การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าในประเทศ และส่งออก 
  1.  การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอดโรคในฟาร์มกุ้งทะเล จ้านวน  
       216 ตัวอย่าง    
   2.  การเฝ้าระวังเชิงรุกโรงอนุบาลกุ้งทะเล จ้านวน 54 ตัวอย่าง 
        ลูกกุ้ง จ้านวน 36 ตัวอย่าง  น้้าและอาหาร 18 ตัวอย่าง 

           3. การเฝ้าระวังเชิงรับ จ้านวน  17 ตัวอย่าง 
               ตัวอย่างสัตว์น้้าป่วย จ้านวน 17 ตัวอย่าง 
         4.2.2 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 
 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 
   เนื่องบจากระยะท่ี 2 จะครบก้าหนดในเดือน พ.ค. จึงไม่สามารถด้าเนินการได้ครบ 100 %  

- ผลการตรวจโรคที่ครบก้าหนด 30 วัน ตรวจพบเชื้อ EHP จ้านวน 1 ราย 
- ในการเช็คสารตกค้างเก็บตัวอย่างจ้านวน 5 ตัวอย่าง  ผลปรากฏว่าไม่พบสารตกค้าง  

  
    
            นาง... 
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นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  กล่าวเพ่ิมเติมว่า  
สาเหตุที่จะด้าเนินการระยะที่ 2 ไม่ครบ 100%  มีสาเหตุจาก 
1. เกษตรกรไม่พร้อม 
2.  เวลาสั่งกุ้ง เมื่อแจ้งความจ้านงว่าจะซื้อกุ้งภายใต้ คชก. โรงเพาะก็จะไม่ท้าการขายให้แก่

เกษตรกร  
3.  ขอความร่วมมือให้ศูนย์ฯ  ก่อนที่จะครบก้าหนดระยะเวลา  ให้แจ้งข้อมูลมาท่ีส้านักงาน

ประมงจังหวัดทราบด้วย เพื่อกลุ่มส่งเสริมฯ จะได้ช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง 
4.  ขอความร่วมมือให้ศูนย์ฯ ประสานงานเรื่องเลขใบ FMD ที่ไม่สามารถกรอกในแบบฟอร์มได้ 

เพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ าจืดเขื่อนกระเสียว 
                            4.4.1  ในเดือนมนีาคม 2564 ในส่วนของการตรวจติดตามไม่ได้ด้าเนินการในเดือนนี้

เนื่องจากเข้าด้าเนินการในเดือน กุมภาพันธ์  2564 และในส่วนของฤดูน้้าแดง ทางหน่วยป้องกันฯ ยังไม่
มีแผนในการออกตรวจเนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ 

              4.4.2  เรื่องการท้าลายลอบพับได้ ที่ฝากหน่วยป้องกันฯ ขณะนี้อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการ 
                   พิจารณา  และรอลอบพับได้จากส้านักงานประมงจังหวัดเพ่ิมเติม จ้านวน 27 ปาก ตามที่แจ้งไว้ในคราวประชุม

รอบเดือนกุมภาพันธ์  
         มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.5  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
   4.5.1  การด้าเนินการขอพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยน้้าจืดกาญจนบุรีฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2563 – มีนาคม 2564 ท้าการขอไปแล้วจ้านวน 5 ครั้ง ได้รับปลาทั้งสิ้น   199,000  ตัว  คงเหลือปลาจ้านวน
ทั้งสิ้น 475,000  ตวั 
   4.5.2  ศูนย์น้้าจืดสุพรรณฯ กลุ่มบริหารจัดการฯ จะท้าการประสานกับประมงอ้าเภอ 
หากได้ผลประการใดจะท้าการประสานศูนย์น้้าจืดสุพรรณฯ อีกครั้งหนึ่ง 
   4.5.3 การขอ GAP จระเข้ กลุ่มบริหารจัดการฯ ยื่นค้าขอไปจ้านวน 5 ฟาร์ม โดยได้รับ
การตรวจจากศูนย์น้้าจืดกาญจนบุรีฯ 
   4.5.4  ฟาร์มสยามมิตร ที่ศูนย์น้้าจืดกาญจนบุรีฯ ท้าการตรวจสอบ แล้วพบว่ายอด
จ้านวน จระเขไ้ม่ตรง ส้านักงานประมงจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งให้ฟาร์มสยามมิตรทราบแล้วว่า ในการลดและเพ่ิม
ของจ้านวนจระเข้ ทุกครั้งให้แจ้งส้านักงานประมงจังหวัดทราบด้วย มิฉะนั้นจะมีความผิด และได้ท้าการแก้ไขยอด
จ้านวนจระเขใ้ห้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว 
   4.5.5  กลุ่มบริหารจัดการฯ จะด้าเนินการจัดท้าแผนเพ่ือเสนอศูนย์น้้าจืดกาญจนบุรีฯ
ต่อไป  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 

  4.6  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

   4.6.1  โครงการยกระดับมารตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มส่งเสริมฯ ส่งรายชื่อให้ศูนย์น้้าจืด
กาญจนบุรีฯ ไปแล้ว 170 ราย ทางกลุ่ม กพจ. อยากให้ส่งกุ้งก้ามกรามเพ่ิมเติม และขอสอบถามศูนย์น้้าจืด
กาญจนบุรีฯ ว่าสามารถด้าเนินการได้หรือไม่ 

                     นาย.. 
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   นายองอาจ  ค าประเสริฐ  ผู้อ านวยการศูนย์น้ าจืดกาญจนบุรีฯ  ขอเรียนให้ส้านักงาน
ประมงจังหวัดนครปฐมทราบว่า ไม่สามารถด้าเนินการได้  

   มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.6.2  ขอสอบถามศูนย์สมุทรสงครามฯ ถึงเป้าในการท้างาน กลุ่มส่งเสริมฯ สามารถส่ง
ค้าขอเพ่ิมเติมได้จ้านวนเท่าไร   

   มติที่ประชุม  มอบกลุ่มส่งเสริมฯ ประสาน ศูนย์สมุทรสงครามฯ ในการส่งค้าขอเพ่ิมเติม   
     4.6.3  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ให้ความรู้เพ่ิมเติม

ส้าหรับการใช้งานโปรแกรม APD  รวมถึงประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ยังไม่ขอเข้าใช้งานโปรแกรม ให้ติดต่อ  ขอเข้า
ใช้งานที่ส้านักงานประมงในพ้ืนที่ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.     เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา  16.30. น. 

 
                  
             (นางวิไล  ศรีสร้อย) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  
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