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รายงานการประชุม 
ส านักงานประมงจงัหวัดชลบุรี 

ครั้งที่  9/2564 
วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดชลบุร ี

ผู้มาประชุม 
1. นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี   
2. นางอภิญญา  เรณูนวล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
4. นางสาวมัทนา  นานยะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
5. นายสายันห์  จันทร์ช่วย  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี 
6. นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์  ประมงอ าเภอศรีราชา 
7. นางสาวทิพวัลย์  จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
8. นางมยุรี  ณ พัทลุง  ประมงอ าเภอพานทอง  
9. นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม  ประมงอ าเภอบางละมุง 
10. นายอนุสรณ์  ไชยตะมาศ  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
11. นางสาวอุรุอาริยา  บุญน ามา ประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 
12. นายกฤตภาส สุขะชีวานนท์ ประมงอ าเภอบ้านบึง 
13. นายปริญญ์  วิรุณราช  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
14. นายกตัญญู  ทองภู่  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
15. นางปิยะนาถ  จึงกระแพ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
16. นางณัฐฐา  รื่นลาภะ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
17. นายสราวุฒิ  พุดค า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นายบรรจง  ค าทอง  พนักงานธุรการ ส 4 
19. นางสาวพุธติยา  มังกรแก้ว นักวิชาการประมง 
20. นางสาวจุฑาศิณี  จินรักษ์  นักวิชาการประมง 
21. นายพิสิฐ  พุ่มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมง 
22. นายอภิชาต  ไชยลาภ  เจ้าพนักงานประมง 
23. นายธนัท  หุ่นยนต์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
24. นางสาวอภิสรา  เวชบุตร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวปณิดา  แซ่ลิ่ม  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นางสาวชนิสรา  ณรงค์หนู เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
27. นายชลยุทธ ภัทรนวกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
28. นางสาวณัชฌา ดวงชื่น  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 

/ผู้ร่วมประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ร่วมประชุม 

1.  นางสาวธัญญลักษณ์  พานวนเศษ เจ้าหน้าที่ saebook 
2. นายอนุวัฒน์  ทัดประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่ saebook 

เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 

นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุม               
ครั้งที่ 9 ของปีงบประมาณและเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของประมงจังหวัดเนื่องจากครบวาระเกษียณอายุราชขการ 
และเดือนหน้าจะเป็นของท่านใหม่ที่จะมาด ารงต าแหน่งต่อ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ร่วมมือกันในการ
ท างานทั้งในส่วนที่เป็นตัวชี้วัดและไม่ใช่ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทั้งหมดของจังหวัดส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้คะแนนเต็ม 
5 คะแนน ทุกตัว ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของพวกเราทุกคน ต้องขอขอบคุณพวกเราและผลพวงอันนี้จะกลับไปสู่
พวกเราในการประเมินตัวชี้วัดการด าเนินงานของแต่ละคน  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบ
เกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ราย นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์                
ต าแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง)) ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอฝากทุกคนเกี่ยวกับการท างานสิ่งส าคัญของการท างาน ไม่ว่าจะเหลือ
ระยะเวลาท างานอยู่เท่าใด ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงาน ท าให้สัมฤทธิ์ผล การได้รับงานอะไรเราต้องศึกษาท าความเข้าใจ                
ให้ถ่องแท้ว่าต้องท าอย่างไรหากไม่รู้และไปเจอปัญหาอุปสรรค ซึ่งแน่นอนว่างานทุกอย่างย่อมมีปัญหาอุปสรรค                   
ให้ถามผู้รู้ ถามหัวหน้า หากหัวหน้าไม่ทราบเขาจะถามผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบ สิ่งส าคัญคืออย่าเก็บงาน                   
โดยเด็ดขาดต้องมีการรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค งานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ 
การด าเนินงานใดที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของชาวประมง ให้รีบด าเนินการให้เสร็จ หากไม่ท าหรือละเลยล่าช้า                  
ท าให้เขาเสียสิทธิต้องระวังหากมีประกาศใด ๆ ของกรมฯ ขึ้นมาต้องรีบด าเนินการ โดยเฉพาะเรื่องมาตรา 9 ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับจระเข้ที่ผ่านมาจากนี้ไปอาจจะมีต่อมาเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้นหากไม่ท า อาจเกิดการฟ้องร้องการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ต้องระมัดระวังและ
เข้มข้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จะมีอะไรก็แล้วแต่ห้ามเก็บไว้ต้องรีบด าเนินการ เพราะปัจจุบันข่าวสารต่าง ๆ ค่อนข้าง
เร็ว สิ่งที่ฝากคืองานซึ่งจะท าเอกสารส่งต่อให้กับประมงจังหวัดท่านใหม่เพ่ือให้สามารถด าเนินงานต่อได้เลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัดชลบุรี 

ป ระธาน  แ จ้ ง ใน ที่ ป ระชุ ม ว่ า  ได้ ด า เนิ น ก ารท าห นั งสื อ เส น อผู้ ว่ า ราช ก ารจั งห วั ด ไป แล้ ว                                       
โดยเป็น  1. นางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 2. นางจุฑารัตน์   ศิริสมบัติ                            
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 3. นายสายันห์ จันทร์ช่วย ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี ที่ต้องใช้บุคลากร                
พ้ืนที่นี้เพ่ือสะดวกในการด าเนินงาน ซึ่งได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว และในระหว่างนี้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การประมงอาจจะรับบทหนักเล็กน้อย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3/ ค าสั่งกรม… 
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1.3 ค าสั่งกรมประมง ที่ 498/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง 
จ านวน 2 ราย คือ รายนายกฤตภาส สุขะชีวานนท์ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน)                    
ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร แ ล ะยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ส า นั ก ง า น ป ร ะม งจั งห วั ด ก า ญ จ น บุ รี  รั ก ษ า ก า ร ใน ต า แ ห น่ ง                                      
ประมงอ าเภอ (เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน) ส านักงานประมงอ าเภอบ้านบึง ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 
และ นางสาวอุรุอาริยา บุญน ามา ต าแหน่ ง เจ้ าพนักงานธุ รการช านาญงาน ศูนย์ วิจัยและพัฒนา                            
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดพระนครศรีอยุธยา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด รักษาการ ในต าแหน่ง 
ประมงอ าเภอ (เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน) ส านักงานประมงอ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานประมง                    
จังหวัดชลบุร ี

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ค าสั่ งกรมประมง ที่  498/2564 ลงวันที่  18 มิถุนายน 2564                           
ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง จ านวน 2 ราย คือ รายนายกฤตภาส สุขะชีวานนท์ ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม                     
(เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการ                  
ในต าแหน่ง ประมงอ าเภอ (เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน) ส านักงานประมงอ าเภอบ้านบึง  ขอให้แนะน าตัว                
อย่างเป็นทางการเล็กน้อย 

นายกฤตภาส  สุขชีวานนท์ รักษาการต าแหน่งประมงอ าเภอบ้านบึง แจ้งในที่ประชุมว่า เดิมท างาน              
อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่มธุรการ และทางกรมประมงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีวุฒิทางประมงสามารถย้ายกลุ่ม
ได้ และเคยช่วยงานด้านส่งเสริมและเมื่อมาปฏิบัติงานที่นี่ก็เป็นการท้าทายความรู้ความสามารถซึ่งการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับมาตรา 9 ได้ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ และผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการสร้างพันธมิตรใหม ่

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ขอชื่นชมนะคะ มาตรา 9 ก็สามารถส่งต่อได้เลย ซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นผลงาน
ส าคัญ จากการประชุมกับท่านนายอ าเภอขอให้สรุปเป็นเอกสารมา เพ่ือจะได้น าเข้าการประชุมในวาระหน้า                      
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมาตรา 9 เรียบร้อยแล้วจะมีการประกาศออกมาเป็นประกาศ
จังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับพ้ืนที่เขตมาตรา 9 ยกเว้นเขตต าบล หรือหมู่บ้านนั้นๆ จากนั้นน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัด  เพ่ือเห็นชอบในการประกาศเขตเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมกุ้ งทะเล และให้มีการจด แจ้ง                          
การประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ไม่ต้องมีการขออนุญาตเลี้ยง
แต่ต้องมีการจดแจ้ง และข้ึนทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

นางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  แจ้งในที่ประชุมว่า                
ปัญหาเกี่ยวมาตรา 9 นั้น ส่วนใหญ่จะเกิดในอ าเภอที่ไม่มีประมงอ าเภอ ซึ่ งของจังหวัดชลบุรีจะมีในส่วนของ                  
อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ ต้องดูว่าจะมีเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ิมหรือไม่จะได้ด าเนินการทีเดียว 

นายปริญญ์  วิรุณราช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แจ้งในที่ประชุมว่า อ าเภอบ่อทองมีจ านวน 4 ราย 
อ าเภอหนองใหญ่มีอยู่ 1 ราย ที่ประกอบการเก่ียวกับการเลี้ยงกุ้งทะเล 

นางอภิญญาฯ สอบถามในทีป่ระชุมว่า ที่อยู่นอกพ้ืนที่เขตมาตรา 9 มีทั้งหมดกี่ราย 
นายปริญญฯ์ แจ้งในที่ประชุมว่า ไม่มีรายที่อยูน่อกเขต 
นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า กังวลอยู่ เกี่ยวกับอ าเภอบ้านบึง เนื่องจากการท าประชาคม                     

ก านันแจ้งว่ามีจ านวนผู้เลี้ยงเพ่ิมอยู่เนื่องจากเขาเข้าใจว่าการประกาศเขตพ้ืนที่จะครอบคลุมทั้งอ าเภอแต่ไม่ใช่
เนื่องจากการท าประชาคมจะประกาศเฉพาะในเขตต าบล อ าเภอ หรือพ้ืนที่นั้น ๆ  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า หากเป็นกรณีเช่นนี้ ให้ประกาศครอบคลุมทั้งต าบลเลย ซึ่งหากเจ้าของเดิม
ต้องการขยายพ้ืนที่เลี้ยง ถ้ามติชุมชนยอมรับได้ก็ประกาศครอบคลุมทั้งต าบลไปเลย เพราะหากออกประกาศ                 
มาเป็นหมู่บ้านแล้วมีการเลี้ยงเพ่ิมโดยล้ าเข้าไปในหมู่อ่ืน จะต้องกลับมาขอจดแจ้งใหม่ ซึ่งขั้นตอนไม่ได้มีเพียงมาตรา 9 
ซึ่งข้ันตอนจะยุ่งยากเพ่ิมข้ึนไปอีก ดังนั้นให้ประกาศครอบคลุมทั้งต าบล และท่านต่อไป นางสาวอุรุอาริยา  บุญน ามา  

 
/นางสาว… 
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นางสาวอุรุอาริยา  บุญน ามา รักษาการต าแหน่งประมงอ าเภอเกาะจันทร์ แจ้งในที่ประชุมว่า            
ได้ย้ายมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงงานที่เคยปฏิบัติมานั้นเกี่ยวกับด้านสถิติ 
การเงิน พัสดุ เงินทุนหมุนเวียน ณ ตอนนี้ที่เกาะจันทร์จะมีปัญหาเรื่องอ่างเก็บน้ าคลองหลังรัชโลทร ส่วนในเรื่องจระเข้
มีการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 2 ราย ยกเลิกเลี้ยงไปแล้ว 1 ราย เหลือที่เลี้ยงอยู่ 1 ราย และพบว่ามีอีก 1 รายที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนซึ่งก าลังด าเนินการขอให้มาจดแจ้งขึ้นทะเบียน 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ท าสรุปงาน และให้ผู้เพาะเลี้ยงมาจดแจ้งให้เรียบร้อย 
นางสาวอุรุอาริยาฯ  แจ้งในที่ประชุมว่ามีอีก 1 ราย ที่ท าการเพาะเลี้ยงตะพาบไทย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่าง

การจดแจ้ง 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ส าหรับเรื่องของจระเข้ทางอ าเภอบ้านบึงด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ 
นายกฤตภาสฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องจระเข้ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วที่สุด                    

และยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่าน ทางเกาะจันทร์อย่างไรก็ค่อย ๆ ด าเนินการ ซึ่งอย่างไรก็ตามการเก็บเงินในการท าประมง
ในอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชโลทร เป็นเรื่องของทางต ารวจและฝ่ายปกครอง ส าหรับกฎหมายประมงนั้นมีเพียง                
การก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าและการก าหนดเครื่องมือประมงและเขตหน้าเขื่อนประมาณ 1 กิโลเมตร 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.4  พนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (6 อัตรา) 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องการจัดจ้าง พนักงานราชการเฉพาะกิจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน จ านวน 6 อัตรา เป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่จัดจ้างทั้งหมด 10,000 อัตรา ทั่วประเทศ                    
กรมประมงได้รับทั้งหมด 406 อัตราและ ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับมาทั้งหมด 6 อัตรา  ได้ด าเนินการจัด
จ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนการท างานนั้นเรายังไม่ได้มีแนวทางชัดเจน เนื่องจากคนที่เข้ามานั้นมีความหลากหลายทั้งด้าน
ความรู้และคณะที่เรียนจบมา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจงานด้านประมง รวมถึงเรียนรู้ในวิธีการเกี่ยวกับ
งานที่จะด าเนินงานในแต่ละอ าเภอ สิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการคือการขึ้นทะเบียนแปลงหอยทั้งหมด 90 กว่าราย                    
ได้ขึ้นทะเบียนหมดแล้วหรือไม่ ให้เร่งประชาสัมพันธ์เนื่องจากจะหมดเขตในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ใช้เวลาเพียงแค่ 
30 วันไม่มีการต่อเวลา การจัดท า ทบ.1 ไม่ทราบว่าด าเนินการเรียบร้อยหรือไม่  

นายสายันห์ จันทร์ช่วย ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่ได้มาด าเนินการขึ้นทะเบียน
ผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลอีก 45 ราย และ ยังไม่มีรายใดผ่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า หากได้รับใบอนุญาตแล้วขอให้ด าเนินการเร่งจัดท าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อไป ซึ่งให้พนักงานราชการเฉพาะกิจไปช่วย 1 คน คือนางสาวชนิสรา ณรงค์หนู ส่วนในการขอ
อนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังบริเวณเกาะสีชังเนื่องจากประมงอ าเภอเกาะสีชังย้ายไปประจ าที่อ่ืนดังนั้นให้
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงน าพนักงานราชการเฉพาะกิจไปช่วยรับค าร้องขอใบอนุญาตจ านวน 2 – 3 
คน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 2 ตุลาคมนี้ซึ่งต้องปรึกษากับทางด้านนายอ าเภอก่อนเพราะการประกาศห้วงเวลาได้
ด าเนินการไปแล้ว ไม่ทราบว่าจ านวน 4 แปลง มีผู้เพาะเลี้ยงทั้งหมดก่ีราย มีจ านวนถึง 40 รายหรือไม่ 

นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุมว่า ประมงอ าเภอ
เกาะสีชังได้แจ้งไว้คือไม่เกิน 20 ราย แต่เบื้องต้นจะประสานทางโทรศัพท์ไปก่อน 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไงก็ให้ประสานทางโทรศัพท์ไปก่อนหากพร้อมวันไหน อย่างไรก็ตาม                 
ให้นัดวันที่จะด าเนินการและน าพนักงานราชการเฉพาะกิจไปช่วย คนอ่ืน ๆ ก็ให้ช่วยท างานอ่ืน ๆ เมื่อถึงเวลาประมง
อ าเภอใดมีงานต้องการคนไปช่วยให้ส่งพนักงานฯ ไปช่วย แต่ในระหว่างนี้ให้หัวหน้ากลุ่มทั้ง 2 กลุ่มสอนงานให้ก่อน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5/ การจ้าง… 



5 
 

1.5  การจ้างพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การจ้างพนักงานทั่วไปต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปัจจุบันท างานอยู่กลุ่ม

บริหารและยุทธศาสตร์ ซึ่งเดิมเคยท างานเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์มาก่อนสามารถท างานได้เลย หากมีงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนอื่นที่ต้องการให้ช่วยก็สามารถสั่งงานได้ 
มติที่ประชุม รับทราบการจ้าง 

1.6  การตรวจพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจ าปี 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การตรวจพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจ าปีค าสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

เรียบร้อยหมดแล้ว ก าหนดการต้องส่งเมื่อไหร่ 
นางสาวมัทนา  นานยะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุมว่า ก าหนดการตรวจสอบ

ต้องเสร  จก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 64 และรายงานกรมฯ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 64 ทางประธานกรรมการสามารถนัด
กับแต่ละอ าเภอได้เลยว่าจะด าเนินการตรวจสอบเมื่อไหร่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.7  การยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจ าปี 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เพ่ือความสะดวกในการตรวจขอให้แต่ละอ าเภอเขียนใบยืมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

โดยเก็บไว้ที่ส านักงานประมงจังหวัด 1 ใบ และที่ส านักงานประมงอ าเภออีก 1 ใบ เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ                    
ในครั้งต่อไป โดยการยืมมีก าหนดระยะเวลา 1 ปีและส่งคืน โดยการส่งคืนกับ ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี                     
และท าใบยืมใหม่ โดยยืมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของแต่ละปีงบ และเมื่อไม่กี่วันมานี้มีหนังสือ                
เกี่ยวกับงบลงทุนส าหรับปี 2565 ส่งประมาณกลางเดือนตุลาคม และอย่าลืมแทงจ าหน่ายรถยนต์ รวมทั้งรีบติดต่อ
บริษัทเพ่ือใบเสนอราคาและจัดส่งโดยเร็ว การแทงจ าหน่ายรถยนต์ต้องท าหนังสื อถึงขนส่งเพ่ือให้ประเมินราคา                
ส าหรับแทงจ าหน่าย และให้ท าหนังสือถึงกองคลังเพ่ือตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ที่จะแทงจ าหน่าย ถึงจะด าเนินการ
ตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแทงจ าหน่ าย ทั้ งนี้ รวมทั้ งคอมพิวเตอร์ด้ วยเพราะปัจจุบัน                                 
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8  วันที่ 30 มิถุนายน  2564 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า มีท่านใดต้องการเพ่ิมเติมแก้ไขตรงไหน ให้แจ้งแก่ฝ่ายเลขาเพ่ือด าเนินการไขต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
 การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

4.1 ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 
นางสาวมัทนาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า งบประมาณการด าเนินงานของส านักงานที่ได้จัดสรรตามงบประมาณ                                  

ปี 2564 สรุปยอดค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 23 กันยายน 2564  
1. โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง (05024)  ไม่มียอดเงินคงเหลือ 

ไม่มีเบิกเกินส่งคืน 
2./โครงการป้องกัน... 
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2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (07069) มียอดเงินประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทียบปรับและประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับครั้งล่าสุดไม่ได้โอนมาในโครงการนี้ 

3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ในส่วนนี้จะเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการกับเงินประกันสังคมที่เหลืออยู่
เล็กน้อยได้ด าเนินการเบิกเกินส่งคืนเรียบร้อยแล้ว ถ้าต่ ากว่า 500 ไม่ต้องด าเนินการส่งคืน 

4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (15021) ค่าจ้างเหมาบริการและบริหารส านักงาน                      
มียอดคงเหลือ 0.42 บาท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง                     
สัตว์น้ าชายฝั่งยอดคงเหลือ 24 บาท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเกษตรกร                     
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มยอดเงินคงเหลือ 3 บาท ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับประมงอ าเภอและหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 1 
กตร. จ่ ายหมดเรียบร้อยแล้ ว  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่ มาตรฐาน คัดเลือกเกษตรกรดี เด่น                                 
ไม่มียอดเงินคงเหลือ 

5. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (15027) ไม่มียอดเงินคงเหลือ 
6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (15041) ไม่มียอดเงินคงเหลือ 
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (1507) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง (181)                  

ไม่มียอดเงินคงเหลือ 
8. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (150B8) 5,300 บาท เป็นยอดเงินการประชุมเปรียบเทียบ

ปรับครั้งล่าสุด 
9. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง (29005) ค่าสาธารณูปโภค คงเหลือ 1,000 กว่าบาท                                

ด าเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว 
10. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (37043) กิจกรรมสนับสนุนโครงการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พิมานมาศ) (211) และกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (5 รอยต่อ) (402) คงเหลือ 0.5 บาท 

11. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเ พียง (370B9) กิจกรรม                   
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (178) เหลือ 0.4 บาท 

12. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (41035)  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้                      
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง คงเหลือ 6.44 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
 นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันท างานและผ่านไปได้ด้วยดีทุกโครงการ                        
เท่าที่ทราบในปีงบประมาณหน้าทราบว่าจะไม่มีโครงการแปลงใหญ่ และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การผลิตสินค้าเกษตร ยังไม่มั่นใจว่าจะมีการด าเนินงานต่อหรือไม่เนื่องจากขณะยังไม่มีแนวทางใด ๆ ออกมา                         
แต่โครงการที่จะต้องด าเนินการคือโครงการ AEC ในการพัฒนาภาคตะวันออกมีโครงการที่ต้องด าเนินการ                        
ในจังหวัดชลบุรีหลายโครงการ และเป้ าหมายที่ตั้งไว้มุ่งไปที่ เกษตรกรแปลงใหญ่ เป็นหลัก  นอกจากนี้ต้องดู                          
ในขั้นตอนถัดไปว่าจะเหลือทั้งหมดกี่โครงการส าหรับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ในระหว่างนี้                           
ที่ต้องมีรักษาราชการแทนประมงจังหวัดงานด้านวิชาการต่าง ๆ ของประมงอ าเภอและจังหวัดต้องเป็นประมงจังหวัด
ลงนามเท่านั้นซึ่งอยู่ในช่วงลงมติว่าใครควรเป็นผู้รักษาราชการแทนประมงจังหวัด ขอฝากท่านประมงอ าเภอทุกท่าน                   
ที่รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้น าเสนอศูนย์ที่มีความโดดเด่น                                    

เพ่ือจะน า...  
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เพ่ือจะน ามาใช้เป็นพื้นที่จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์งานที่ด าเนินการ ส่วนเรื่องงานสถิติต้องมีการวางแผนให้รัดกุมมากขึ้น
เนื่องจากบทเรียนจากปีที่ผ่านมา และในส่วนของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จะให้มีสมาชิกไปช่วยคุณปริญญ์                           
เพ่ือจะได้ช่วยเหลือและสานต่องานต่อไปได้ขอฝากท่านทั้งหลายเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้และงานเกษตรกรดีเด่น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ชี้แจงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งในที่ประชุมว่า จะมีงาน                         
ในส่วนของการตรวจสอบฟาร์มจระเข้ เพ่ือเตรี ยมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อของจระเข้                               
ซึ่งจะเริ่มรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ตามหนังสือแจ้งประมงอ าเภอ                    
ให้ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ในพ้ืนที่สามารถด าเนินได้เกือบร้อยละ 100 ยังเหลืออีก 2 ฟาร์มที่ได้ประสานงานไปแล้ว                         
แต่ยังไม่มาติดต่อด าเนินการขออนุญาต ซึ่งอยู่ที่อ าเภอบ่อทอง 1 รายทราบว่าจะเข้ามาด าเนินการเอง และศรีราชาอีก 
1 รายซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปดูแล้วพบว่าไม่มีคนอยู่บ้าน  

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องจระเข้นั้นหากว่าประมงอ าเภอพบว่ารายใดที่ยังไม่ได้ขออนุญาตขอให้แจ้ง                        
ให้ขออนุญาตให้เรียบร้อย จะได้ไม่ผิดกฎหมายหรือปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เรื่องการขอหนังสือรับรองสุขอนามัยใน
เรือประมงทั้งหมดมีจ านวนเท่าไหร่และจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ 

นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่าการขอหนังสือรับรองสุขอนามัยในเรือประมง ขึ้นอยู่กับการที่ผู้ประกอบการจะมายื่น
ซึ่งทางเราไม่ได้ก าหนดวันไว้ แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ในรอบถัดไป 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ให้คุณปริญญ์ช่วยตรวจสอบโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ด้วย 
นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งรายชื่อไปรอบแรกเดือนกรกฎาคม 

2564 จ านวน 37 ราย ให้แก่กรมประมงและล่าสุดเดือนกันยายน 2564 ส่งรายชื่อไปอีก 8 ราย แต่ยังไม่มีแผนก าหนดส่ง
มอบปัจจัย รวมทั้งหมด 45 รายซึ่งยังเหลืออีก 4 ราย ที่ยังไม่พร้อมรับปัจจัยการผลิตอีก 2 ที่ ได้แก่ท่าบุญมี 3 บ่อ                       
และบ้านบึงอีก 1 บ่อ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า สรุปว่าจ านวน 45 รายได้ส่งข้อมูลเข้ากรมแล้ว และกรมจะด าเนินการจัดซื้อ                 
ลูกพันธุ์ปลาและอาหารให้แก่เกษตรกรและอีก 4 ราย ยังไม่พร้อมด าเนินการ  ให้ประมงอ าเภอเตรียมพร้อม                         
ว่าจัดนัดรับที่จุดไหน 

นายปริญญ์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางกรมฯยังไม่แจ้งเวลาด าเนินการแต่ประสานกับทางเกษตรกรจะพร้อม
ด าเนินการในเดือนตุลาคมหรือไม่ ซึ่งหากพร้อมรับจะท าการรับมอบ โดยคาดว่าจะนัดรับที่อ าเภอบ่อทอง                    
เนื่องจากพ้ืนที่บ่อทองมีจ านวนเกษตรกรมากที่สุดขณะนี้ทั้งส าหนักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้
แจกจ่ายปัจจัยหมดแล้วเหลือส านักงานประมงจังหวัดซึ่งยังรอความพร้อมอยู่ 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า อย่าลืมจัดท าเอกสารเพ่ือส่งรายงานไปยังกรมฯ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 ส านักงานประมงอ าเภอ  
4.4.1  ประมงอ าเภอเกาะจันทร์ 

นางสาวอุรุอาริยาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ส าหรับแผนของปี 2565 จะมีการด าเนินงานเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่หมดอายุ และการออกส ารวจว่ายังมีอยู่ครบหรือไม่ เพราะมีแจ้งมาจากเกษตรอ าเภอเกาะจันทร์ว่า
บางรายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เลิกเลี้ยงไปแล้ว และ ทบ 3 การขึ้นทะเบียนเครื่องมือประมงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอ่างเก็บ
น้ าคลองหลวงรัชโลทรและในส่วนกรอบการเก็บปริมาณสัตว์น้ าในแพปลา ที่เคยหารือกันไว้มีทั้งหมด 4 แพ                          
แต่มี 1 แพ ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

นางจุฑารัตน์... 

4.3 /กลุ่มบริหาร... 
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นางจุฑารัตน์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บสถิติของกรมฯ เกี่ยวกับการจับสัตว์น้ า       
จะมีกระจายออกไปหลายอ าเภอซึ่งของเกาะจันทร์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 

นางสาวอุรุอาริยาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มีในส่วนของส านักงานพัฒนาชุมชน และส านักงานเกษตรอ าเภอ
เกาะจันทร์ที่ต้องการให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและสอบถามว่าทางส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี                   
จะมีแนวทางในการช่วยอย่างไรได้บ้าง และขณะนี้มีเกษตรกรที่ท าเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ าที่ได้จากอ่าคลองหลวงรัช
โลทรที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมชลประทานต้องการต่อยอดเนื่องจากงบส่งเสริมของชลประทานหมดไปแล้ว                           
จึงต้องการใหส้ านักงานประมงจังหวัดและส านักงานพัฒนาชุมชนเข้าไปช่วยส่งเสริม 

ประธาน แจ้ งในที่ ประชุมว่า เรื่ องร้องเรียน เกี่ ยวกับการออกใบอนุญ าตจับปลาใน อ่างเก็บน้ า                              
คลองหลวงรัชโลทรนั้นเป็นส่วนของฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีการติดต่อมาอย่างไรให้ประมงอ าเภอเป็นเพียงผู้ให้
ข้อมูลเท่านั้นเนื่องจากไม่ใช่นโยบายของกรมประมง 

นางสาวอุรุอาริยาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ตอนนี้ทางปลัดอ าเภอเกาะจันทร์เข้ามาหารือให้ทางส านักงาน
ประมงอ าเภอช่วยหาทางออกเก่ียวกับการจัดระเบียบการท าประมงในอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชโลทร 

ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ทางส านักงานประมงจังหวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ ากัดการท าประมง 
หรือก าหนดข้อปฏิบัติต่าง ๆ นั้น เพราะทางกฎหมายประมงมีเพียงการควบคุมการใช้เครื่องมือประมงไม่มีกฎหมาย                
ในการรองรับเกี่ยวกับการจัดระเบียบการท าการประมง สิ่งเดียวที่สามารถเสนอทางออกได้คือ ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องหยุดการด าเนินการดังกล่าว 

นางสาวอุรุอาริยาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางประมงอ าเภอได้แจ้งไปแล้วว่าหากไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพ้ืนที่               
ที่เป็นแนวเขตอนุรักษ์ท่ีก าหนดไว้ทางประมงก็ไม่มีกฎหมายที่จะด าเนินการเอาผิดได้ 

นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การต่อยอดการแปรรูปทางพัฒนาชุมชนจะเป็นผู้ดูแลอยู่ต่อจาก
ชลประทาน  

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ในพ้ืนที่นั้นมีองค์กรที่ เป็นกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นอยู่หรือไม่                           
และได้ด าเนินการจดทะเบียนแล้วหรือยัง 

นางจุฑารัตน์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า มีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นหนองชุมเห็ดที่ข้ึนทะเบียนแล้ว 
ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า ดังนั้นเราสามารถไปพัฒนาต่อยอดองค์กรชุมชนนั้นก็ได้ สามารถเพ่ิมอีก 1 กลุ่ม

ได้หรือไม่ การแปรรูปต่อยอดจะคิดถึงโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4.3  ประมงอ าเภอบางละมุง 
   - 

4.4.4  ประมงอ าเภอบ้านบึง    

  นายกฤตภาสฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของบ้านบึงจะเกี่ยวกับมาตรา 9 จระเข้ ทั้งหมด 4 ราย                    
ซึ่งได้แจ้งให้มาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 9 จะออกส ารวจข้อมูลแบบแบบส ารวจที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการประมงได้ส่งให้ และทางนายอ าเภอได้มอบหมายให้ปลัดและเกษตรอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งประมงอ าเภอ
ทั้งหมด 4 ราย ที่จะเป็นคณะท างานในการด าเนินงานครั้งนี้ส ารวจเสร็จทั้ง 4 ราย แล้วพร้อมทั้งได้น าเรียนนายอ าเภอ
ให้ทราบพร้อมทั้งขออนุญาตจัดเวทีประชาคม ซึ่งนายอ าเภอได้ลงนามอนุมัติแล้ว รวมทั้งวันที่ 22 กันยายน 2564  
ได้จัดเวทีประชาคมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางท่านนายอ าเภอมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมงได้อธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเข้าใจเรียบร้อย                    
และมีการลงมติเห็นชอบทั้งหมด และทางก านันได้เสนอว่าจะขอประกาศเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบลได้หรือไม่  
 

ประธาน… 
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 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า หากจะประกาศเขตพ้ืนที่มาตรา 9 ทั้งต าบลนั้น ผู้ที่เข้าร่วมการประชาคม                    
ครั้งนี้ต้องมีตัวแทนครบทุกหมู่บ้านในต าบลนั้น ซึ่งการจะประกาศนั้นทางประมงจังหวัดไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างไร                  
ขึ้นอยู่กับความยินยอมของประชาชนในชุมชนนั้น หากในอนาคตคาดว่าจะมีการเลี้ยงเพ่ิมเติมก็ขอให้ประกาศ
ครอบคลุมทั้งต าบล ผลได้ผลเสียหรือผลกระทบต่าง ๆ นั้นจะได้แก่ชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ ดังนั้นก็ขอให้ใช้มติ                          
ที่ประชาคมเป็นหลัก 
  นายกฤตภาสฯ แจ้งในที่ประชุมว่า มีชาวบ้านที่เลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยไม่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงได้แจ้งให้มาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.5  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 

  นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง ประมงอ าเภอพนัสนิคม แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของอ าเภอพนัสนิคมนั้น
จะมีเรื่องเกี่ยวกับจระเข้หลุด ซึ่งขณะนี้ก็ยังจับไม่ได้ และมีจระเข้ของคุณวสุ ที่ขณะนี้มีลูกฟักออกมาอีกประมาณ               
10 ตัว ซึ่งได้แจ้งให้มาแจ้งปรับยอดแล้ว 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่อง ทบ. ขอให้เร่งอัพเดทให้เรียบร้อยเพราะขณะนี้น้ าก าลังจะมา ดังนั้นหาก                  
ภาวะภัยพิบัติจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
 นางสาวทิพวัลย์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่อง ทบ. นั้นเกษตรกรจะติดตามและอัพเดทอยู่ตลอดแล้ว                   
เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนั้นไดร้ับภัยพิบัติอยู่เป็นประจ าทุกปีหากมีน้ าปริมาณมาก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.6  ประมงอ าเภอพานทอง 

    - 

   4.4.7  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี  

  นายสายันห์ฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ส าหรับอ าเภอเมืองชลบุรีขณะนี้มีการรับค าขอใบอนุญาตเลี้ยงหอย             
ซึ ่งด า เน ินการไปแล้ว 42 ค าขอ และได ้ขอให้ทางเทศบาลประชาสัมพ ันธ์เส ียงตามสาย และทางไลน์                         
ให้รับทราบกันแล้ว 
 ประธาน แจ้ งในที่ ประชุ มว่ า  4 2  ร าย จ าก  9 0  ร าย  ใช ่ห ร ือ ไม ่ ด ังนั ้น ขอ ให ้เร ่ง ด า เน ิน ก า ร                           
เนื่องจากหากหมดช่วงเวลาจะปิดรับและไม่มีการเปิดขึ้นทะเบียนซ้ าอีก  
 นายสุวิทย์ แซ่ลิ ่ม ประมงอ าเภอบางละมุง  ชี ้แจงในที ่ประชุมว่า ปัญหาที ่ท าให้เกษตรกรไม่มา                   
ยื่นค าขอเพราะขณะนี้ไม่มีการเลี ้ยงหรือไม่มีเงินทุนที่เลี ้ยงจากที่เคยยื่นค าขอไว้เดิมเมื่อไม่มีทุนด าเนินการต่อ          
จึงไม่ยอมมาขอเนื ่องจากกลัวเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อีกอย่างคือพื ้นที ่เดิมที ่เคยเลี ้ยงจะไม่มีใคร                   
มาเลี้ยงซ้ าเนื่องจากทราบว่าพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นของใคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.8  ประมงอ าเภอศรีราชา 
  ประธาน  แจ้ง ในที่ป ระชุม ว่า  ประมงอ า เภอศรีร าช า  เกี ่ย วกับ โครงการ เ พิ่มผลผลิตสัต ว์น้ า                                 
กรมจัดซื้อเช่นเดียวกันที่รวมกับการเสวนาด้วย แต่ขณะนี้ เสวนาได้ตัดออกไปแล้ว ตอนนี้มีการท า  TOR 
เขตตะวันออกเรียบร้อยแล้วซึ่ งจะมีการสอบถามมาเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการตรวจรับ ซึ่ งจะมีหัวหน้า
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอ าเภอศรีราชา และผู้ปฏิบัติราชการหัวหน้าหน่วยป้องกัน                                                               

 
และปราบปราม… 
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และปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (ชลบุรี) ซึ่งจะด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าที่เกาะลอย โดยนายกสมาคม
ประมงศรีราชาเป็นผู้ประสานงานพ้ืนที่และเรือที่ใช้ส าหรับน าไปพันธุ์สัตว์น้ าไปปล่อยให้  
 นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์ ประมงอ าเภอศรีราชา แจ้งในที่ประชุมว่า ส าหรับประมงอ าเภอศรีราชา                 
มีเรื่องที่แจ้งให้ทราบ คือกลุ่มชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวอุดมที่ท าธนาคารปูขณะนี้ได้ติดตั้งโซล่าเซลล์เรียบร้อย 
พร ้อมทั ้งจะด า เน ินการเรื ่อ งปร ับ โครงสร ้างพื ้นที ่เ พื ่อ รองร ับหน ่วยงานที ่เข ้ามาศ ึ กษาด ูงาน  ป ัจจ ุบ ัน                            
ปรับโครงสร้างพ้ืนที่เรียบร้อยซึ่งงบประมาณมาจากทางหลายส่วนทั้งเอกชนและรัฐบาล  
  ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ไม่ทราบว่าทางส านักงานประมงจังหวัดได้ส่งกลุ่มนี้เข้าประกวดชุมชนประมง
ท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไรก็ตามให้เตรียมข้อมูลและความพร้อมให้เรียบร้อยเพ่ือส่งกลุ่มเข้าประกวดในปีถัดไป 
 นางอภิญญาฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เรื ่องการประกวดให้พยายามประกวดไปเรื ่อยๆ เพื่อเป็นผลงาน                   
ของกลุ ่ม และตัวที ่ 2 คือเรื ่องบัญชีกลุ ่มซึ ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของทุกกลุ ่มในการประกวด ว่าจะตกหรือได้                                   
ส่วนเรื่องกิจกรรมจะมีจ านวนคนเท่าไหร่นั ้นไม่ได้ส าคัญเท่าไหร่เพียงแค่ให้สามารถจัดท าเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้องครบถ้วน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.4.9  ประมงอ าเภอสัตหีบ 
 นายอนุสรณ์ ไชยตะมาศ ประมงอ าเภอสัตหีบ แจ้งในที่ประชุมว่า เรื ่องชาวประมงร้องเรียนเกี ่ยวกับ                     
การใช้ต่างด้าวถือท้ายเรือ ซึ่งเป็นปัญหามาตลอดไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งทางศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้สอบถามเข้ามาบ่อยครั้งกับแนวทางการแก้ปัญหา ทางประมงอ าเภอจึงได้ให้ทาง 
ศรชล. ประสานกับเรือตรวจในกรณีที่เจอความผิดซึ่งหน้า เท่าที่สอบถามข้อมูลประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต าบล
แสมสารให้ต่างด้าวเป็นผู้ถือท้าย  ซึ่งหากจะด าเนินการเอาผิดต้องเป็นการกระท าความผิด ทาง ศรชล.ได้หารือ
ว่าสามารถด าเนินการ โดยการให้สิทธิในการใช้เรือหนึ่งคนต่อหนึ่งล าได้หรือไม่ 
 ประธาน แจ้งในที่ประชุมว่า การแก้ไขปัญหามันเป็นเรื่องยากต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน  
  นายสุวิทย์ฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ไม่สามารถท าได้เนื ่องจากจะเป็นการลิดรอนสิทธิของชาวประมง 
ทางบางละมุงก็มีเช่นเดียวกันแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

5.1 เรื่องร้องเรียน 

- 

ปิดประชุม  15.00 น.           
             ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวจุฑาศิณี จินรักษ์) 
ทราบ              นักวิชาการประมง 

 
(นางอภิญญา  เรณูนวล)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
     ปฏิบัติราชการแทนประมงจังหวัดชลบุรี   (นางสาวมัทนา  นานยะ) 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  



SQ = state quarantine




