
รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ (FC) 
ครั้งที ่ 7/2564 

วันที ่  4 สิงหาคม  2564   
  เวลา  14.00 – 16.30 น. 

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

2. นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต       ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี 
3.นายพิธเนตร์  อุทัศน์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี    

  4. นางภมรพรรณ  ฉัตรภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
                                                               สมุทรสงคราม 
  5. นายกิจภัณฑ์ คงวัฒนา  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว 
                                                               สุพรรณบุรี 
                     6. นายองอาจ  ค้าประเสริฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี  
  7. นางสาวอุบลรัตน์  สุนทรรัตน์   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
  8. นางนริสา หนูสอน  กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง 
  9. นายสรวุฒิ ก้านล้าใย  กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง 
  10. นายหฤษฎ์ ดาวเรือง  ประมงอ้าเภอก้าแพงแสน 

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

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น.  

ระเบียบวาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

        นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
1.  เน้นย้้าเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

ป้องกนัและดูแลตนเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างเคร่งครัด อยากให้หน่วยงานปรับเปลี่ยน
การท้างานให้สอดคล้องแบะปลอดภัยในการการท้างาน เพ่ือให้การท้างานประสบความส้าเร็จให้บรรลุเป้าหมาย 
และเป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้ 
ที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 

ทีป่ระชุม         รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง 
        หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรี   แจ้งให้ที่
ประธานทราบว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าตรวจเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และการช็อตปลา  ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
                      /เนื่อง... 
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          นางอาภาพร  อินทรักษา ประมงอ้าเภอนครชัยศรี กล่าวเพ่ิมเติม ได้ท้าการประสานงานไปที่
ผู้แจ้งเรียบร้อยแล้วอีกทั้งประมงอ้าเภอนครชัยศรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง
ท่านก้านัน ได้ตักเตือนลูกบ้านและท้าการลื้อข่ายและลอบพับได้บริเวณแม่น้้าเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม       รับทราบ          
         
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
           แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการตามภารกิจของกรมประมงเดือน กรกฎาคม 2564 
         4.1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี 
              4.1.1. ผลการปฏิบัติการเข้าตรวจประเมินฟาร์ม เดือน กรกฎาคม 2564 แผน
จ้านวน 622 ราย ตรวจได้จ้านวน 409 ราย ส่วนที่เหลือจะเร่งด้าเนินการให้ทันก้าหนด  

    4.1.2   ตรวจประเมินฟาร์มเดิมต่อายุติดตามปี 64 แผนจ้านวน 286 ฟาร์ม ผล 
จ้านวน 180 ฟาร์ม โดยเป็นฟาร์มกุ้งก้ามกรามจ้านวน   174 ฟาร์ม ปลาน้้าจืด จ้านวน 1 ฟาร์ม จระเข้ 5 ฟาร์ม  
                           4.1.3   ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ตามแผน 150 ฟาร์ม ผลจ้านวน 78 ฟาร์ม กุ้ง
ก้ามกรามจ้านวน 40 ฟาร์ม กุ้งทะเลจ้านวน 34 ฟาร์ม จระเข้จ้านวน 2 ฟาร์ม กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟีส จ้านวน 
2 ฟาร์ม 
         4.1.4   การตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่รับรองในปี 62  และ 63 แผนจ้านวน 180 
ฟาร์ม ผลการตรวจจ้านวน 143 ฟาร์ม เป็นตรวจมาตรฐาน Safety level  จ้านวน 2 ฟาร์ม กุ้งก้ามกราม จ้านวน 
81 ฟาร์ม ปลานิลจ้านวน 1 ฟาร์ม ปลาน้้าจืด จ้านวน 1 ฟาร์ม จระเข้จ้านวน 3 ฟาร์ม กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟีส 
จ้านวน 1 ฟาร์ม กุ้งทะเลจ้านวน 54 ฟาร์ม 
       4.1.5 ตรวจประเมินฟาร์ม สอ.3 แผนจ้านวน 6 ฟาร์ม ผลการตรวจจ้านวน 8 ฟาร์ม 
      4.1.6 จ้านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 251 ฟาร์ม เป็นฟาร์มต่ออายุ
ต่อเนื่องปี 64 จ้านวน 143 ฟาร์ม ผลการรับรองฟาร์มใหม่ จ้านวน 40 ฟาร์ม การรับรองฟาร์มคงสภาพการ
รับรองของฟาร์มตรวจติดตาม (ฟาร์มเดิมที่ได้รับรองปี 62 และ 63) จ้านวน 61 ฟาร์ม ผลการรับรอง สอ. 3 
จ้านวน 7 ฟาร์ม 
     4.1.7 จ้านวนฟาร์มปี 62 และ 63 ที่ยกเลิก/ยกระดับ จ้านวน 17 ฟาร์ม 
     4.1.8 ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง แผน จ้านวน 890 ฟาร์ม 
ผลตรวจได้จ้านวน 800 ฟาร์ม 
     4.1.9 การสุ่มเก้บตัวอย่างสัตว์น้้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงจ้านวน 549 ฟาร์ม 

  4.1.10 การผลิตพันธุ์ปลา เพ่ือปล่อย ส้าหรับของจังหวัดนครปฐม ยอดท้ังสิ้นจ้านวน 
 800,000 ตัว ปล่อยไปแล้ว จ้านวน 375,000 ตัว คงเหลือ จ้านวน 425,000 ตัว และจะรับในเดือนสิงหาคม 
อีกจ้านวน 50,000 ตัว       
     4.1.11 โครงการทฤษฎีใหม่ แผนของจังหวัดนครปฐม จ้านวน 70 ราย ด้าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
     ปัญหาและอุปสรรค  
        ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงมากจึงท้าให้
เกิดอุปสรรคในการออกพ้ืนที่ และตรวจฟาร์มเกษตรกรอย่างยิ่ง 
ทีป่ระชุม        รับทราบ 
           /4.2 ศูนย์วิจัย... 
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4.2  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี 
                         4.2.1. แผนการตรวจรับรองฟาร์มสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออก สอ3.  และ สอ4.  
เนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงท้าให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมได้  และ
อีกทั้งกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า ได้แจ้งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี  รับเรื่องจาก
เกษตรกรไว้ก่อน และส่งข้อมูลให้แก่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า เพ่ือยืดระยะเวลาในการตรวจสอบออกไป 
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลาย  จึงสามารถเข้าตรวจได้  โดยมีค้าสั่งจากกรมประมงให้ขยาย
ระยะเวลาออกไปถึง 30 กันยายน 2564 
       4.2.2 ในการสนับสนุนพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จ้านวน 
1,000,000 ตัว ทางศูนย์ฯ เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
     ปัญหาและอุปสรรค  
               ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงมากจึงท้าให้เกิด
อุปสรรคในการออกพ้ืนที่ และตรวจฟาร์มเกษตรกรอย่างยิ่งส่งผลให้ผลการด้าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 
ที่ประชุม        รับทราบ 

                         4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ังสมุทรสงคราม ประจ้าเดือน 
กรกฎาคม 2564 
                           4.3.1  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    
              กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้้า/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง 

        1. ตรวจติดตามวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้าใน จ้านวน 50 ตัวอย่าง 
        กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต 
        1. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตในฟาร์มเลี้ยง จ้านวน 30 ตัวอย่าง 
        2. ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังและติดตาม (สารตกค้างชนิดใหม่) จ้านวน 2 ตัวอย่าง 

          กิจกรรมย่อย การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้้าในประเทศ และส่งออก 
                 1.  การเฝ้าระวังเชิงรุกในประเทศเพ่ือแสดงสถานะปลอดโรคในฟาร์ม 
                                           กุ้งทะเล  จ้านวน  108 ตัวอย่าง    

         2.  การเฝ้าระวังเชิงรุกโรงอนุบาลลูกกุ้งทะเล 
                  ลูกกุ้ง จ้านวน 36 ตัวอย่าง  น้้าและอาหาร 12 ตัวอย่าง 

                   3. การเฝ้าระวังเชิงรับ  
                         ตัวอย่างสัตว์น้้าป่วย จ้านวน 17 ตัวอย่าง    
หมายเหตุ     รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท่ี 1 
ที่ประชุม   รับทราบ           

     4.4 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว 
                                    4.4.1. ในการเข้าตรวจเรื่องร้องเรียน การช็อตปลา บริเวณวัดงิ้วลาย และวัดชัย

วาด ร่วมกันกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ที่อ้าเภอนครชัยศรี ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ และ
ได้รับการประสานจากประมงอ้าเภอนครชัยศรีและกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้เข้าไปตรวจสอบใน
เบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว 

           4.4.2 ขณะนี้ได้ด้าเนินการเริ่มลื้อกระชังในเขื่อนเรียบร้อยแล้ว และท้าการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและฤดูน้้าแดงภายในเขื่อน จ้านวน 2 แห่ง     
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
           /4.5 กลุ่ม..... 
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   4.5  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
          4.5.1 การปล่อยพันธุ์ปลาและได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้้าจืดสุพรรณบุรี ได้ก้าหนดวันปล่อยในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ จ้านวน 1,000,000 ตัว เป็นการมอบพันธุ์
ปลา ซึ่งจะเหลืออีก 500,000 ตัวจะรับมอบในวันที่ 21 กันยายน 2564 ในส่วนของวิธีการจะก้าหนดอีกครั้ง
หนึ่ง  
         4.5.2 กลุ่มฯ แจ้งหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้้าจืดเขื่อนกระเสียว
สุพรรณบุรี เรื่องการประเด็นการรื้อถอนกระชัง ไม่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่สัตว์น้้าควบคุม และกระชังอยู่ระหว่างการ
ท้าลาย 
        4.5.3 การยึดเครื่องมือผิดกฎหมายลอบพับได้ (ไอ้โง่) ได้จ้านวน 3 ปาก ในอ้าเภอ
นครชัยศรี และในตรวจยึดลอบพับได้ ในอ้าเภอดอนตูม  
ที่ประชุม  รับทราบ 
   4.6 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

         4.6.1 โครงการแปลงใหญ่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ด้าเนินการครบเรียบร้อยแล้ว 
และขอความร่วมมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี  เมื่อด้าเนินการตรวจเรียบเรียบร้อย
แล้ว หากพบปัญหาใด ๆ โปรดแจ้งให้ส้านักงานประมงจังหวัดทราบ   

          4.6.2 โครงการยกระดับ ตามท่ีแจ้งไว้ถึงการเข้าตรวจฟาร์ม แผนจ้านวน 80 
ฟาร์ม ด้าเนินการได้ 40 ฟาร์ม กุ้งทะเลแผนจ้านวน 70 ฟาร์ม ด้าเนินการได้ 34 ฟาร์ม 

          4.6.3 ส้านักงานประมงจังหวัด ได้รับแจ้งจาก กปม. เรื่อง กลุ่มสัตว์น้้าสวยงามไม่
สามารถด้าเนินการได้ในส่วนของ สอ. ถ้าหากเกษตรกรหมดอายุแล้วไม่ได้รับการต่ออายุเฉพาะ GAP และกลุ่มฯ 
อยู่ระหว่างการด้าเนินการติดตาม GAP ที่หมดอายุ ให้เกษตรกรยื่นต่ออายุไว้ก่อน และจะได้ส่งค้าขอให้ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี ด้าเนินการต่อไป            
ที่ประชุม       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งสมุทรสงครามและ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี  รับทราบ                 

ระเบียบวาระท่ี 5.      เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา   16.30. น. 

 

 
                  
 (นางสาวบัวแก้ว ทองมี)     (นางวิไล  ศรีสร้อย) 
      เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน                        หวัหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
  

                        
   
 
       


