
รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) 
ครั้งที ่ 6/2564 

วันที ่  30 มิถุนายน  2564   
  เวลา  15.00 – 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. นางนริสา หนูสอน  กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง 
  8. นายสรวุฒิ ก้านล้าใย  กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง 
  9. นายหฤษฎ์ ดาวเรือง  ประมงอ้าเภอก้าแพงแสน 

10. นายอวิรุธ  เชื้อผู้ดี  ประมงอ้าเภอบางเลน 
11.นางอาภาพร  อินทรักษา  ประมงอ้าเภอนครชัยศรี 
12.นายอาณัติ  กระจ่างจิตร ประมงอ้าเภอเมือง 
13.นางขวัญตา  แก้วอินทร์ ประมงอ้าเภอดอนตูม 
14.นางปานทิพย์  ก้าลังเกื้อ ประมงอ้าเภอสามพราน 
15.นางวิไล  ศรีสร้อย  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์/เลขานุการ   

เริ่มประชุมเวลา  15.00  น.  

ระเบียบวาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

        นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
1.  เน้นย้้าเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

ป้องกันและดูแลตนเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างเคร่งครัด  
2. ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ หากมีผู้ใดสนใจ สามารถ 

ดูรายละเอียดได้ผ่านเว็บไซด์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 

ทีป่ระชุม         รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 
        หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรี   แจ้งให้ที่
ประธานทราบว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าตรวจเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และการช็อตปลา  ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ได้ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และยังไม่ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม  

ที่ประชุม       รับทราบ          
           /ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
           แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการตามภารกิจของกรมประมงเดือน มิถุนายน 2564 
         4.1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี 
              4.1.1.  ผลการปฏิบัติการเข้าตรวจประเมินฟาร์ม เดือน มิถุนายน 2564 แผน
จ้านวน 622 ราย ตรวจได้จ้านวน 322 ราย ส่วนที่เหลือจะเร่งด้าเนินการให้ทันก้าหนด  
              ตรวจประเมินฟาร์มเดิมต่อายุติดตามปี 64  แผนจา้นวน 286 ฟาร์ม ผล
จ้านวน 146 ฟาร์ม โดยเป็นฟาร์มกุ้งก้ามกรามจ้านวน   146 ฟาร์ม เป็นการตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ตามแผน 
150 ฟาร์ม ผลจ้านวน 65 ฟาร์ม กุ้งก้ามกรามจ้านวน 32 ฟาร์ม กุ้งทะเลจ้านวน 27 ฟาร์ม 
       4.1.2.  การผลิตพันธุ์ปลา เพ่ือปล่อย ส้าหรับของจังหวัดนครปฐม ยอดท้ังสิ้นจ้านวน 
800,000 ตัว ปล่อยไปแล้ว จ้านวน 375,000 ตัว คงเหลือ  จ้านวน 425,000 ตัว   
      4.1.3. โครงการทฤษฎีใหม่  แผนของจังหวัดนครปฐม จ้านวน 70 ราย ด้าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
      4.1.4. จ้านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองแผนจ้านวน 243 ฟาร์ม ตรวจ GAP กุง้
ก้ามกรามฟาร์ม  135  ฟาร์ม ฟาร์มเดิมต่ออายุปี 64 จ้านวน 135 ฟาร์ม  ฟาร์มใหม่ปี 64  กุ้งก้ามกราม 27 
ฟาร์ม  จระเข้จ้านวน 2 ฟาร์ม กุ้งเคฟิสจ้านวน  2 ฟาร์ม กุ้งทะเลจ้านวน 9 ฟาร์ม  
      4.1.5. การตรวจติดตามแผนจ้านวน 180 ฟาร์ม ผลการตรวจจ้านวน 105 ฟาร์ม 
เป็นกุ้งก้ามกราม จ้านวน 62 ฟาร์ม กุ้งทะเลจ้านวน 39 ฟาร์ม 
      4.1.6. โครงการแปลงใหญ่ จะได้รับกุ้งประมาณวันที่ 10  กรกฎาคม 2564  ทั้งนี้
ยังไม่แน่นอน จะท้าการประสานอีกครั้งหนึ่ง  และได้เก็บตัวอย่างกุ้งไปแล้วคาดว่าน่าจะได้ถึง 60% แน่นอน 
      นางสาวอุบลรัตน์  สุนทรรัตน์  กล่าวเพ่ิมเติมโดย ขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี แจ้งก่อนวันที่จะรับกุ้งประมาณ 1 สัปดาห์  เนื่องจากส้านักงานประมงจังหวัด
นครปฐมจะได้แจ้งเกษตรกรให้จัดเตรียมบ่อ และน้้าได้ทันในการปล่อยกุ้ง  
ที่ประชุม        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี รับทราบ 

        4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี 
                         4.2.1. แผนการตรวจรับรองฟาร์มสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออก สอ3.  และ สอ4.  
เนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงท้าให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมได้  และ
อีกทั้งกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า ได้แจ้งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี  รับเรื่องจาก
เกษตรกรไว้ก่อน และส่งข้อมูลให้แก่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า เพ่ือยืดระยะเวลาในการตรวจสอบออกไป 
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลาย  จึงสามารถเข้าตรวจได้  
ที่ประชุม         รับทราบ 

                           4.3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังสมุทรสงคราม  
                           4.3.1  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    
              กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้า/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง 

        1. ตรวจติดตามวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้าใน จ้านวน 504 ตัวอย่าง 
        2. ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสารตกค้าง RMP จ้านวน 4 ตัวอย่าง 

       กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 
        1. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตในฟาร์มเลี้ยง จ้านวน 318 ตัวอย่าง 
        2. ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังและติดตาม (สารตกค้างชนิดใหม่) จ้านวน 2 ตัวอย่าง 
 
         /กิจกรรม.... 
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          กิจกรรมย่อย การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้้าในประเทศ และส่งออก 

                 1.  การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอดโรคในฟาร์ม 
                                           กุ้งทะเล  จ้านวน  108 ตัวอย่าง    

         2.  การเฝ้าระวังเชิงรุกโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 
                  ลูกกุ้ง จ้านวน 36 ตัวอย่าง  น้้าและอาหาร 12 ตัวอย่าง 

                   3. การเฝ้าระวังเชิงรับ  
                       ตัวอย่างสัตว์น้้าป่วย จ้านวน 17 ตัวอย่าง 
          
                  4.3.2 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือการ
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 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
           /4.4….. 
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     4.4  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว 
                                    4.4.1. ในการเข้าตรวจเรื่องร้องเรียน การช็อตปลา บริเวณวัดงิ้วลาย และวัดชัย

วาด ร่วมกันกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ที่อ้าเภอนครชัยศรี ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ แต่
ขอให้ประมงอ้าเภอและกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้เข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้น และขอประชาสัมพันธ์
เรื่องยอ เนื่องจากมีนโยบายให้ชาวประมงที่มียอ ให้ปฏิบัติโดยให้เก็บเนื้ออวน แต่ยอยังตั้งได้    

    นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประธานการประชุม แจ้งให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง ประสานประมงอ้าเภอและหน่วยงานในพื้นท่ีเข้าตรวจสอบเบื้องต้น   
ทีป่ระชุม    กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรับทราบ 

   4.5  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
          4.5.1 การปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันส้าคัญ กลุ่มฯ ได้ก้าหนดวันปล่อยในวันที่ 
23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดบางขนาด ต.ดอนยายหอม จ้านวน 500,000 ตัว ซึ่งจะท้าการปล่อย 200,000 
ตัว และอีก 300,000 ตัวจะมอบไปอ้าเภอต่าง ๆ  
         4.5.2 กลุ่มฯ จะประสานกับหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อน  
กระเสียวสุพรรณบุรี เรื่องการตรวจเรื่องร้องเรียน การช็อตปลา และจับลอบพับได้ และจะร่วมท้าแผนในเรื่องของ
คลองบึงกลุ่ม บ่อตะกั่ว 
        4.5.3 การท้าลายลอบพับได้ (ไอ้โง่) ซึ่งมีจ้านวน 53 ปาก ส้านักงานประมงจังหวัด
นครปฐมจะด้าเนินการหาสถานที่ท้าลายในภายหลัง  หากหาสถานที่ไม่ได้อย่างไร จะท้าการประสาน หน่วยป้องกัน
และปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี อีกครั้งหนึ่ง 
        4.5.4  เรื่องจระเข้ที่อ้าเภอบางเลนนั้นขณะนี้อยู่ในพื้นที่อ้าเภอสองพ่ีน้อง และยัง
ไม่ได้รับรายงานว่ากลับมาที่อ้าเภอบางเลน                                                               
 
   4.6  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

         4.6.1 โครงการแปลงใหญ่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ขอความร่วมมือศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี เมื่อด้าเนินการตรวจเรียบเรียบร้อยแล้ว หากพบปัญหาใด ๆ โปรดแจ้ง
ให้ส้านักงานประมงจังหวัดทราบ   

        4.6.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ขอความร่วมมือเรื่องการออกใบรับรอง ทะเบียน 
และ จสค. ถ้ามีข้อมูลไหนคลาดเคลื่อน รบกวนศูนย์ฯ ที่เข้าไปตรวจฟาร์ม ท้าการยืนยันกับเกษตร และแจ้ง
รายละเอียดให้ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐมทราบ เพ่ือข้อมูลจะได้ถูกต้องตรงกัน 

        4.6.3 โครงการยกระดับ ตามที่แจ้งไว้ถึงการเข้าตรวจอ้าเภอก้าแพงแสน ขอความ
ร่วมมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี  ในการเข้าตรวจตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่               
15 กรกฎาคม 2564 ถ้าพบปัญหาต่าง ๆ ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐมทราบ  
       4.6.3 ขอความร่วมมือศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง                                                               
สมุทรสงคราม ในการเข้าด้านินการตรวจระบบ ICS ขอให้ศูนย์ฯ แจ้งให้ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐมทราบ 
เพ่ือที่จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้าเนินการได้ 
ที่ประชุม       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสมุทรสงครามและ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี รับทราบ                     
 
           /ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี 5.      เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา   16.30. น. 

 

 
                  
 (นางสาวบัวแก้ว ทองมี)     (นางวิไล  ศรีสร้อย) 
      เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน                        หวัหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   

        
                        

 
 
    
 
       


