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 วันท่ี 8 มกราคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี    
นารีรัตน์ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน ้าจืด จ้านวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 
ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช ้า ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลายี่สกไทย   
ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก รวมทั งสิ น 390,000 ตัว ลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา 
เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน ้าจืดของไทย และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ประชาชน 
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร และนายอรุณชัย       
พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าท่ีกรมประมงเฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพ ฯ 

 วันท่ี 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายอดิศร 
พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมกับ นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า 
พลโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าส้านักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และนายมงคล สุขเจริญ
คณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว เรื่อง การยื่น
ขอใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์และการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ รอบปีการ
ประมง 2561-2562 และการบูรณาการจัดตั งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ในการออก
ใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์ฯ และการต่อใบอนุญาตใช้เรือ เพื่ออ้านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และชาวประมง 

 วันท่ี 26 มกราคม 2561 กรมประมง ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ภายใต้
แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย  4.0” โดยได้น้อมน้าศาสตร์พระราชาท่ี
เกี่ยวข้องกับงานด้านการประมงท่ีผ่านการวิจัย และพัฒนาต่อยอดเป็นผลงาน
นวัตกรรม มาจัดแสดงและให้ความรู้ เช่น การจัดตั งธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ หรือ 
ธนาคารปูสีเขียว ท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าส้าหรับเครื่องให้อากาศ 
และเครื่องสูบน ้า รวมทั งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และความรับผิดชอบ ให้แก่
ชาวประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า ร่วมมือในการอนุรักษ์ และเพิ่ม
ทรัพยากร ปมู้าในแหล่งน ้าธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน 
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 ว ัน ที ่ 2 ก ุม ภ า พ ัน ธ ์ 2561 น า ย อ ด ิศ ร 
พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบโล่รางวัล
น ิส ิต เ ก ่า ด ีเ ด ่น  ม ห า ว ิท ย า ล ัย เ ก ษ ต ร ศ าสต ร์ 
ประจ้าปี 2561 ประเภท นักบริหารภาครัฐ โดย
พ ิธ ีด ัง ก ล ่า ว จ ัด ขึ  น ภ า ย ใ น ง า น ว ัน ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดี
กรมประมง น้าคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่อง
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ 
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพฯ ทั งนี  พิธีดังกล่าวถือเป็นการร้าลึกถึงคุณูปการของพระช่วง
เกษตรศิลปาการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี 
เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี  จันทรสถิตย์ )  3
บูรพาจารย์ผู้บุกเบิกวางรากฐานการเกษตร และการศึกษาด้าน
การเกษตรของประเทศไทย 

 วันท่ี  6  กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายอดิศร 
พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา
วิชาการ วิจัยและบริการด้านสุขภาพสัตว์น ้า กับ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์ 
นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการท้างานและการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์น ้า รวมถึงงานวิชาการ 
งานวิจัยและข้อมูลจะถูกน้าไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและอนุรักษ์สัตว์น ้า
ของไทยต่อไป 
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 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดี
กรมประมง น้าคณะส่ือมวลชนและเอ็นจีโอลงพื นท่ี ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า – ออกเรือประมงชลบุรี (PIPO) และการตรวจสอบสินค้าประมงน้าเข้า
จากต่างประเทศทางตู้คอนเทนเนอร์ ณ ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าเรือแหลมฉบัง 
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิด
กฎหมาย 
 

 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง  
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวเรื่อง การประกาศใช้
มาตรการใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ปิดอ่าวไทย)   
เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการปิดอ่าวไทยฉบับล่าสุดท่ีจะประกาศใช้    
ในปี 2561 นี  ซึ่งนับเป็นอีกความร่วมมือของชาวประมงพาณิชย์และ
ชาวประมงพื นบ้าน ในการร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงของประเทศให้เกิดความยั่งยืน โดยการแถลงข่าว    
ในครั งนี มี นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย และนายปิยะ เทศแย้ม ตัวแทนจากสมาคมสมาพันธ์
ชาวประมงพื นบ้านแห่งประเทศไทยเป็นผู้ร่วมแถลง 

 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา
ปากน ้าชุมพร ต้าบลปากน ้า อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร กรมประมงจัด
พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้าในฤดูปลาท่ีมีไข่ 
วางไข่ และเลี ยงตัวในวัยอ่อน ฝ่ังทะเลอ่าวไทย ประจ้าปี 2561 ในเขต
พื นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ส้าหรับพิธีประกาศฯ 
ได้ร ับ เกียรติจาก นายนิวัติ สุธ ีมีชัยกุล ผู้ช ่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดย มี  
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผู้อ้านวยการกองตรวจการประมง และนาย
เลิศพร ไ ชย  ไชยฤทธิ ์ ร อง ผู ้ว ่า ร าชการจังหว ัดชุมพร  พร ้อมด้ว ย
เจ้าหน้าท่ีกรมประมง และประชาชนจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับ 
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 วันท่ี 5 มีนาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อม 
ด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื นท่ีตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั งท่ี 2/2561 ระหว่าง
วันท่ี 5 - 6 มีนาคม 2561 เพื่อผลักดันและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอาหารทะเล
ระดับภูมิภาค พร้อมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิด
กฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลให้ความส้าคัญ เช่น การติดตั งระบบระบุต้าแหน่ง
เรือประมงไทย (VMS) การควบคุมการแจ้งเข้า - ออกของเรือประมง และการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั งการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม         
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมประมงให้การต้อนรับ 

 วันท่ี 11 มีนาคม 2561 นายช้านาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง 
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมกิจกรรมปั่น ปัน น้อง 
มีนกร ก้าแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม โดยกิจกรรมครั งนี  จัดขึ นเพื่อรณรงค์ให้มีการใช้จักรยาน
เป็นพาหนะในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั งระดมทุนในการ
จัดซื ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ ภาควิชาเพาะเลี ยงสัตว์น ้า คณะ
ประมง  มหาว ิทยาล ัย เ กษตรศาสตร ์ ว ิทยา เขตก้า แพงแสน  ต ่อ ไ ป  
 

 วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ณ บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ต้าบลไสไทย อ้าเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า
ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี ยงตัวในวัยอ่อนฝ่ังทะเลอันดามัน ประจ้าปี 
2561 (ปิดอ่าวฝ่ังทะเลอันดามัน) เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น ้าได้แพร่ขยายพันธุ์ 
ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ให้รู้จักการ
อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น ้าให้มีใช้อย่างยั่งยืน ส้าหรับพิธีเปิดครั ง
นี ได้รับเกียรติจากนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอรุณ ชัย พุทธเจริญ       
รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีในครั งนี  
 
 


