
รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) 
ครั้งที ่ 4/2564 

วันที ่  29  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 

        นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   เน้นย้้าเรื่องการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เจ้าหนา้ที่ทุกท่าน ป้องกันและดูแลตนเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค อย่างเคร่งครัด 
ที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 

ทีป่ระชุม         รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 

ที่ประชุม        ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
           แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการตามภารกิจของกรมประมงเดือน เมษายน 2564 
         4.1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี 
          1.  ผลการปฏิบัติการเข้าตรวจประเมินฟาร์ม เดือน เมษายน 2564 ด้าเนินการเป็นไป
ตามแผน  
    2.  การผลิตพันธุ์ปลา ในเดือนเมษายน ยังไม่ได้สนับสนุนเนื่องจากว่าเกิดภาวะการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท้าใหโ้ครงการจังหวัดพบประชาชนเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก้าหนด  
 
 
              /ที่ประชุม... 
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   3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี  ได้รับค้าขอสนับสนุนพันธุ์
ปลาโครงการทฤษฎีใหม่  จากส้านักงานประมงจังหวัด เรียบร้อยแล้ว  และในการขอรับพันธุ์ปลานั้น ขอให้กลุ่ม
พัฒนาและส่งเสริมฯ ประสานรับได้ตามแผน ยกเว้นวันจันทร์ เพื่อที่จะได้ด้าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและทันเวลา                                                                                                           

ทีป่ระชุม     มอบหมายกลุ่มบริหารจัดการฯ จัดท้าแผนการขอรับสนุนพันธุ์ปลา และประสานกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี เพ่ือวางแผนบริหารจัดการต่อไป   
     นางอุบลรัตน์  สุนทรรัตน์  กล่าวเพ่ิมเติมโดย ขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี ส่งผลการตรวจประเมินฟาร์ม กลับมาให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ทราบผลด้วย กรณีมี
ปัญหา เพ่ือที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ จะได้แก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ทันเวลา 
ที่ประชุม     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี รับทราบ 

   4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี 
                         1. แผนการตรวจรับรองฟาร์มสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออก สอ3.  และ สอ4.  เนื่องจาก
การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า ได้แจ้งให้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี รับเรื่องจากเกษตรกรไว้ก่อน และส่งข้อมูลให้แก่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า 
เพ่ือยืดระยะเวลาในการตรวจสอบออกไป หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่ คลาย  จึงสามารถเข้าตรวจ
ได้ และในส่วนของจังหวัดนครปฐม ขอให้ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐม รับเรื่องจากเกษตรกรไว้และจัดส่งให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี ด้าเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์ฯ มีเกษตรกรยื่นขอตรวจรับรอง
จ้านวน 8 ราย โดยเป็นของจังหวัดนครปฐม จ้านวน 5 ราย และจังหวัดสุพรรณบุรี จ้านวน 3 ราย 
ที่ประชุม      รับทราบ 

                        4.3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังสมุทรสงคราม  
                          4.2.1  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    
              กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้า/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง 

        1. ตรวจติดตามวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้าใน จ้านวน 282 ตัวอย่าง 
        2. ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสารตกค้าง RMP จ้านวน 25 ตัวอย่าง 

            กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 
        1. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตในฟาร์มเลี้ยง จ้านวน 396 ตัวอย่าง 

          กิจกรรมย่อย  ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
                ตรวจประเมินฟาร์ม จ้านวน 200 ฟาร์ม  

             กิจกรรมย่อย การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้้าในประเทศ และส่งออก 
                 1.  การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอดโรคในฟาร์ม 
                                           กุ้งทะเล  จ้านวน  144 ตัวอย่าง    

         2.  การเฝ้าระวังเชิงรุกโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 
                  ลูกกุ้ง จ้านวน 180 ตัวอย่าง  น้้าและอาหาร 18 ตัวอย่าง 

                   3. การเฝ้าระวังเชิงรับ  
                       ตัวอย่างสัตว์น้้าป่วย จ้านวน 86 ตัวอย่าง 
 
 
 
           /4.2.2... 
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             4.2.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ 
  

ระยะที่ 1  กิจกรรมจัดหาลูกพันธ์กุ้งคุณภาพ ระยะที่ 2  กิจกรรมจัดหาลูกพันธ์กุ้งคุณภาพ 
เกษตรกรได้รับอนุมัต ิ                72      ราย เกษตรกรทีส่มัคร              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 
   

 4.4  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว 
                             ในเดือนพฤษภาคม 2564 จะด้าเนินการเข้าตรวจเรื่องร้องเรียน ร่วมกันกับกลุ่ม 
บริหารจัดการฯ ที่อ้าเภอนครชัยศรี         
ที่ประชุม    มอบกลุ่มบริหารจัดการฯ ประสานหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อน
กระเสียว 

   4.5  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
      4.5.1  การด้าเนินการขอพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
กาญจนบุรี  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 ได้รับปลาทั้งสิ้น 325,000  ตัว  คงเหลือปลาจ้านวน
ทั้งสิ้น 475,000  ตวั และกลุ่มบริหารจัดการฯ จะด้าเนินการจัดท้าแผนเพ่ือเสนอศูนย์น้้าจืดกาญจนบุรีฯต่อไป  
ที่ประชุม    รับทราบ 
           /4.5.2 
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   4.5.2 กลุ่มบริหารจัดการฯ ขอแจ้งเบอร์ติดต่อคุณวิชัย กลุ่มจระเข้  เบอร์โทรที่สามารถ
ติดต่อได้คือ  089-8783324 

   4.6  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

   4.6.1 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ขอความ
ร่วมมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี ส่งข้อมูลการตรวจฟาร์ม กลับให้ส้านักงานประมง
จังหวัดทราบ   

   4.6.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ขอความร่วมมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่งสมุทรสงคราม ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรในการปิดบ่อใน App EAPD และหากพบปัญหาอ่ืน ๆ ขณะเข้า
ตรวจฟาร์มเกษตรกร  ขอให้แจ้งข้อมูล และรายละเอียดให้ส้านักงานประมงค์จังหวัดทราบ เพ่ือทีจ่ะได้ด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่อไป                                   

ที่ประชุม   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสมุทรสงคราม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 5.      เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา   16.30. น. 

 

 
                  
 (นางสาวบัวแก้ว ทองมี)     (นางวิไล  ศรีสร้อย) 
      เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน                        หวัหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   

        
                        

 
 
    
 
       


