-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
และ ประชุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๓
วันศุกรที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุม สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
……………………………………………………………….

ผูมาประชุม
๑. นายวิเชียร
๒. นายจรัญ
๓. นายชินรัตน

วรสายัณห
มีรักษา
ฉินโน

๔. นางสาวณชชนก

อินทนูจิตร

๕. นายหิรัณย

บํารุงพันธ

๖. นางสาวนันทวรรณ

บุตรโคษา

๗. นายนันทพล

สุขสําราญ

๘. นางสาวมลธิชา
๙. นายธนิช
๑๐. นายชัลชวาล
๑๑. นางบริสุทธิ์
๑๒. นางโสภา
๑๓. นางสาววราภรณ
๑๔. นางสาววริษฐา
๑๕. นายจําลอง
๑๖. นางจิราภรณ
๑๗. นางสําอางค
๑๘. นายอาทิตย
๑๙. นายโชคชัย
๒๐. นางสาวลักขณา
๒๑. นางสาวธนิกชาพัฒน
๒๒. นายสุริยะ

สนจุมภะ
พูลทอง
อินทรมนตรี
ชัยภักตร
ศรีอนันต
สุธาธรรม
พุทธศรี
ไชยสุบิน
สุขสําราญ
หมื่นไธสง
เลิศประเสริฐ
ยศยิ่งบรรลือ
ลีชา
กลมเกลี้ยง
แพงดี

ประมงจังหวัดจันทบุรี
หัวหนาดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมง จันทบุรี
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นักวิชาการประมงชํานาญการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
ประมงอําเภอเมืองจันทบุรี
ประมงอําเภอนายายอาม
ประมงอําเภอทาใหม
ประมงอําเภอขลุง
ประมงอําเภอแหลมสิงห
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พนักงานพัสดุ ส.4
นักวิชาการประมงชํานาญการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน
/23.นางทิศธิยา...

-2๒๓. นางทิศธิยา
๒๔. นางสาวปวีณรัตน
๒๕. นางสาวอายุทัย
๒๖. นางสาวปยากรณ
๒๗. นางสาวสุกัญญา
๒๘. นายอวิรจุ น
๒๙. นางสีไว
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
นายวิเชียร วรสายัณห
ประมงจังหวัดจันทบุรี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
นางสาวมลธิชา สนจุมภะ
หัวหนากลุมบริหารและ
ยุทธศาสตร

มติที่ประชุม

แซมลวน
อุดมรัตนานันท
ลักษณา
หลิมเจริญ
อินทรทิพย
หวาพิทักษ
กองโสตร

เจาพนักงานประมงชํานาญงาน
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
นักวิชาการประมง
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ
จางเหมาบริการ

เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
แจงใหทราบการประชุมแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/2563 ตามคําสั่ง
กรมประมงที่ 1189/2559
๑. ประเด็นการมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2562 ให แ ก หั ว หน า ด า นตรวจสั ต ว น้ํ า จั ง หวั ด จั น ทบุ รี / ผู อํ า นวยการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด/หัวหนาศูนยควบคุมการ
แจงเขา-ออก เรือประมงจันทบุรี/ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/ประมงอําเภอเมืองจันทบุรี/ประมง
อําเภอนายายอาม/ประมงอําเภอทาใหม/ประมงอําเภอขลุง/ประมงอําเภอ
แหลมสิงห/ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
จันทบุรี และเจาหนาที่ในสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
๒. มอบหมายกลุมบริหารและยุทธศาสตรเปนเลขานุการทํารายงาน
การประชุม
๓. มอบหมายกลุมบริหารและยุทธศาสตรสงหนังสือการจัดทําตัวชี้วัด
ตามแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม
2562-31 มีนาคม 2563) ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ไมมี เนื่องจากเปนการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
3.1.1 กลุมบริหารและยุทธศาสตร
ไดดําเนินการจัดทําสรุปมอบประเด็นนโยบายของอธิบดีกรมประมง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว
รับทราบ

/นายธนิช...

-3นายธนิช พูลทอง
หัวหนากลุมบริหารจัดการ
ดานการประมง

มติที่ประชุม
นายชัชวาล อินทรมนตรี
หัวหนากลุมพัฒนาและ
สงเสริม

3.1.2 กลุมบริหารจัดการดานการประมง
๑. ประกาศคณะกรรมการกรมประมงเรื่อง กําหนดเขตพื้นที่
รักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ศ. 2563
๒. การขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยและหวงเวลา
ในการขอรับใบอนุญาตรอบปการประมง 2563-2564
๓. การขอรับ หนังสือรับ รองการยื่ นขอจดทะเบีย นเรือไทย
สําหรับเรือประมงพื้นบาน
รับทราบ
3.1.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
งานที่ไดรับมอบหมายในปงบประมาณ 2563
๑. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (แปลงกุงขาว)
แผนพัฒนาแปลง 5 ดาน
- เพิม่ ผลผลิต
- ลดตนทุน
- เพิ่มคุณภาพผลผลิต
- ตลาด
- บริหารจัดการกลุม
๒. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (แปลงปูทะเล)
แผนพัฒนาแปลง 5 ดาน
- เพิ่มผลผลิต
- ลดตนทุน
- เพิ่มคุณภาพผลผลิต
- ตลาด
- บริหารจัดการกลุม
๓. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร
- พัฒนาแปลงเรียนรู ศพก.หลัก
- ขยายศูนยเครือขายประมง 1 ศูนย/อําเภอ
- พัฒนาศูนยเครือขาย 5 ศูนย/อําเภอ
- วันถายทอดเทคโนโลยี (Field day)
- คลินิก/จังหวัดเคลื่อนที่
๔. ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร (กุงทะเล 1,800 ราย)
๕. สํารวจสถิติและ GPP
๖. จดแจ ง ประกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ควบคุ ม
ประเภทการเพาะเลี้ยงกุงทะเล (จสค 1)

-4๗. โครงการพระราชดําริ
- ศูนยไมผล
- โรงเรียน ตชด.
๘. Zoning by Agri Map
- คัดเลือกเกษตรกร 10 ราย แยกเปน อ.ขลุง 2 ราย
อ.นายายอาม 2 ราย อ.แหลมสิงห 2 ราย อ.ทาใหม
2 ราย อ.เมืองจันทบุรี 1 ราย อ.มะขาม 1 ราย
๙. เกษตรทฤษฎีใหม
- คัดเลือกจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 21 จุด
- จัดกลุม ABCD 1,134 ราย
- ติดตามและประเมินผลรายเดิมป 2562
- สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรกรป 2563
๑๐. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
- ใหการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําจืด Safety Level 10 ราย
- ใหการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําทะเล GAP/CoC/GAP มกษ.
10 ราย
๑๑. งานวันกุงจันท ครั้งที่ 24
- ปลอยพันธุสัตวน้ํา
- นิทรรศการเศรษฐกิจ
๑๒. โครงการเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาด
กุงทะเลเพื่อการบริโภคในประเทศ ป 2562
- เกษตรกรยื่นสมัครเขารวมโครงการ 200 ราย
- เขาคณะกรรมการระดับจังหวัด 86 ราย (ผาน) 11 ราย
(ไมผาน)
- ผานการอนุมัติคณะกรรมการอํานวยการ 36 ราย ไมผาน
50 ราย
- รายที่ไมผานสงหนังสือรับรองพื้นที่ฟารม 40 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายหิรัณย บํารุงพันธ
นักวิชาการประมงปฏิบตั ิการ
ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

3.2

ศูนยศึกษาการพัฒนาการอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑. ฝายสงเสริมอาชีพการทําการประมง มีการสาธิต สราง
อาชี พ ให กั บ ผู ที่ ส นใจ เช น การทํ า แพหอย บ า นปลา
ธนาคารปูมา มีการสงเสริมเกษตรกรที่ประสบปญหาจาก
การเลี้ย งสั ตวน้ํ าไมสําเร็ จ เชนการเลี้ย งกุ ง อยากเปลี่ยน
/อาชีพ...

-5อาชี พมาเปน การเลี้ย งร ว ม และมีการสงเสริม โรงเรีย น
ตชด.ในเขตที่รับผิดชอบ
๒. ฝายประสานงานของศูนยฯ มีการตอนรับคณะที่เขามา
เยี่ยมชมทั้งตางจังหวัดและในจังหวัด และสวนราชการ
ตาง ๆ ในแตละปมียอดบริการประมาณเกือบ 2 ลานคน
มีการพัฒ นารู ปแบบทางทฤษฏีใหม ๆ ทางดานประมง
ดานการเกษตร ที่จะสามารถสรางรายไดใหกับผูสนใจ มี
อาคารจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ไดสงเสริมกลุมแมบาน
๓. ฝายผลิตพันธุสัตวน้ํา หนาที่หลักคือการศึกษาวิจัย การ
เลี้ ย งสั ต ว น้ํ า กุ ง ขาวร ว มกั บ ศู น ย ฯ ฉะเชิ ง เทรา และ
ศูนยฯ ระยอง มีการทดลองเลี้ยงปูมาและปูทะเล รูปแบบ
เลี้ยงเดี่ยว รวมกับศูนยฯ ทาแฉลบ
๔. นําพันธุสัตวน้ําที่ปจจุบันในจันทบุรีเริ่มหายไป มาพัฒนา
ใหมีจํานวนมากขึ้นและปลอยสูธรรมชาติ (งบประมาณ 5
ลานตัว) และทางจังหวัด (5 วาระ ครั้งละ 5 แสนตัว)
๕. กลุม วิจัย และพัฒ นาการจัด การทรัพ ยากรชายฝง การ
ตรวจวัดอุณหภูมิคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําของการเลี้ย ง
สัตวน้ําชายฝง มีการตรวจรับรองฟารมกุง แปลงใหญ กุง
ปู ใหบริการตรวจสารตาง ๆ แกเกษตรกร และขยายผล
การทําสาหรายพวงองุน
เนื่องจากยังไมไดประกาศสัตวน้ําควบคุม 2 ชนิด คือ หอย และ
สัตวน้ําในกระชัง เพราะเรื่องพื้นที่ทับซอนกับปาชายเลน เมื่อแยก
พื้นที่เสร็จแลว อาจมีการประชาคมกับเกษตรกรผูมีสวนไดสวนเสีย
ตองใหทางศูนยชวยหากมีเกษตรกรเลี้ยงอยู

นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา
นักวิชาการประมงปฏิบตั ิการศูนย
ศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
นายวิเชียร วรสายัณห
ประมงจังหวัดจันทบุรี

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายนันทพล สุขสําราญ
นักวิชาการประมงปฏิบตั ิการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี

3.3

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี
๑. สรุปการผลิตพันธุสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2563
- กุงกุลาดําแผนรวมทั้งป 7,818,00 ตัว ผลิตแลว 4,435,000 ตัว
- ปลากะพงขาวแผนรวมทั้งป 82,250 ตัว ผลิตแลว 35,100 ตัว
- หอยหวานแผนรวมทั้งป 202,500 ตัว ผลิตแลว 40,000 ตัว
- ปูมาแผนรวมทั้งป 135,000 ตัว ผลิตแลว 79,800 ตัว
- ลูก ปู ท ะเล (แปลงใหญ ) 15,000 ตั ว ผลในเดื อ น
กุมภาพันธ จะแจกใหเกษตรกร 2 ราย รายละ 450 ตัว
/2.การตรวจ...

-62. การตรวจประเมินมาตรฐานสัตวน้ําชายฝง มีแผนการเขา
ตรวจประเมินสัตวชายฝง 426 ฟารม ไดทําการตรวจ
ประเมิ น แล ว 156 ฟาร ม พื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ รองมาตรฐาน
ฟารม ณ ปจจุบนั 335 ฟารม
3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาด
กุงทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 (คชก)
เกษตรกร 3 อําเภอ (อ.ขลุง อ.เมืองจั น ทบุรี อ.แหลม
สิงห) ปลอยกุงแลว จํานวน 60 ราย จากรายชื่ อที่ ผ าน
อนุมัติ 94 ราย
4. แจ ง ประกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ควบคุ ม
ประเภทการเพาะเลี้ ย งกุ ง ทะเล (จสค 1) ที่ ป ระชุ ม มี
ปญหาดานบุคลากร การทําแผนที่/แผนผังฟารม
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายชินรัตน ฉินโน
นักวิชาการประมง
ปฏิบตั ิการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด

3.4

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด
๑. การสนับสนุนพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยแหลงน้ําธรรมชาติ
ประจําปงบประมาณ 2563 ทางศูนยฯ ไดรับมอบหมาย
จากกองฯ ใหผลิตพันธุสัตวน้ําปลอยแหลงน้ําฯในจังหวัด
จั น ทบุ รี 1,025,000 ตั ว (แม น้ํ า พั ง ราด แม น้ํ า เวฬุ
แม น้ํ า จั น ทบุ รี และแหล ง น้ํ า อื่ น ๆ) โดยทางศู น ย ฯ ได
สนั บสนุ นไปแล ว 105,000 ตั ว โดยทางศู น ย ฯ ได ทํ า
แผนการสนับสนุนพันธุสัตวน้ํามายังจังหวัดจันทบุรีแลว
(1 ลานตัว) โดยใหสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ทํา
แผนปลอยแหลงน้ําธรรมชาติมาใหทางศูนย ภายในวันที่
7 กุมภาพันธ 2563 เพื่อทางศูนย จะไดวางแผนการ
ผลิตไดถูกตองเนื่องจากตองผลิตเพื่อจําหนาย และมีแผน
ผลิ ต ในโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม ด ว ย โดยขอให ท าง
สํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จั ด ทํ า แผนโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมสงใหทางศูนยฯ ทราบดวยเชนกัน
๒. งานตรวจสอบฯ งบประมาณป 2563 ในส ว นของ
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ทั้ ง หมด 10 ราย ให ท างสํ า นั ก งาน
ประมงจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จั ด ส ง ข อ มู ล เกษตรกร ให ท าง
ศูนยฯ ดวยภายในวันที่.7 กุมภาพันธ 2563 เพราะทาง
/ศูนยมีแผน...

-7-

๓.

๔.

๕.

๖.

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายจรัญ มีรักษา
หัวหนาดานตรวจสัตวน้ํา
จังหวัดจันทบุรี

3.5

ศูน ยมีแผนเขาตรวจประเมิน เดือนกุมภาพัน ธ 2563
และในสวนรายเกาปงบประมาณ 2561-2562 มี 8 ราย
.งานสัตวน้ําควบคุมฯ ของจั งหวัด จัน ทบุ รีมี 8 ราย ซึ่ ง
สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรีจัดสงรายชื่อเกษตรกรมา
แลวแตยังขาดที่อยูและเบอรโทรติดตอเกษตรกร จึงขอให
สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จัดสงขอมูลเพิ่มเติมมา
ใหทางศูนยฯ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563
โครงการสงเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri
map) ในสวนของจังหวัดจันทบุรีมีทั้งหมด 10 ราย โดย
ทางศูนยฯ มีแผนแจกปจจัยการผลิตในเดือนกุมภาพันธ
2563
งานสัตวน้ําสวยงาม ในสวนของจังหวัดจันทบุรี มี 1 ราย
และทางศูนยฯ ไดดําเนินการแลวเปนการตออายุใบสอ.4
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยทางสํานักงานประมง
จังหวัดจันทบุรดี ําเนินการออกใบรับรองฯ ใหเสร็จสิ้นแลว
โครงการพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ในส ว นงบประมาณป
2563 ไมมีรายใหม ใหตรวจติดตามรายเกางบประมาณ
ป 2562 จํานวน 7 ราย

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี
1. มีการรองเรียนที่กรมประมงรับเรื่องไว เรื่อง ปญหาการ
ลักลอบนําเขาสัตวน้ําทะเลทางชายแดนซึ่งมีการนําเขา
จากประเทศเพื่อนบาน เชน พมา มาเลเซีย กัมพูชา จาก
การตรวจสอบของเจ า หน า ที่ ก รมประมงไม พ บมี ก าร
ลั ก ลอบดั งกล า ว ทางดา นการนํา เข า สัต วน้ํ าทะเลจาก
ประเทศกัมพูชามีการนําเขาทางดานฯ จังหวัดตราดเปนหลัก
ทางดานฯ จังหวัดจันทบุรี เดิมมีการน้ําเขาปลาชอนมีชีวิต
ปลารา แตในปจจุบันไมมีการนําเขาแลว
2. การสงออกสินคาสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําทางดาน
ตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี จะเปนผลิตภัณฑประมงเปน
หลัก ไดแ ก ลูก ชิ้น ปลา ซอสหอยนางรม น้ํา ปลา ปลา
กระปอง รองลงมาไดแก แซลมอนแชแข็ง ปลาน้ําจืดแช
เย็น เชน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ
/ขอมูลสถิติ...

-83. ขอมูลสถิตการนําเขา-สงออกสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตว
น้ําของดานฯ ที่สําคัญสามารถเขาไปสืบคนไดที่เว็บไซต
ของด านฯ ซึ่ งจะมี การปรั บปรุ งข อมู ลทุ กวั นที่ 15 ของทุ ก
เดื อน หากต อ งการรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ นํ า ไปใช
ประโยชน ใ ห ป ระสามาที่ ด า นฯ จะได จั ด ส ง ให ท าง
สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวณชชนก อินทนูจิตร
นักวิชาการประมงปฏิบตั ิการ
ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก
เรือประมงจันทบุรี

3.6

มติที่ประชุม

รับทราบ

ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมง จันทบุรี
๑. มีการเปลี่ยนแปลง ตามคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 10/2558
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การแกไขปญหาการ
ทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ
ควบคุม ตั้งแตตุลาคม 2562 ทาง ศปมผ โอนงานมาใหอยู
กับ ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
(ศรชล) โดยมี รองผูวาราชการจังหวัดเปนศรชลจังหวัด
และมี ผบ.ทร. เปนรองศรชล
๒. ภารกิจของศูนยฯ ตรวจสอบการเขาออกทาเทียบเรือของ
กรมประมง รับคําขอแจงเขา แจงออก ตรวจสอบกํากับ
การดําเนินงานของทาเทียบเรือ ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถ ว นของข อ มู ล สมุ ด บั น ทึ ก การทํ า การประมง
ใหบ ริการดานการสื่อสารคมนาคมในการแจงเตือนภัย
เฝาระวัง ติดตามและรับแจงเหตุทางทะเล การขอความ
ชวยเหลือ
๓. ตรวจสอบเรือประมงพาณิชยตั้งแต 10 ตันกรอสขึ้นไป
และ 30 ตันกรอสขึ้นไป ทุกประเภทเครื่องมือ
๔. เรือที่แจงเขา-ออกกับศูนยฯ
- ลากคานถาง 20 ลํา
- ลากแผนตะเฆ 9 ลํา
- ครอบปลากะตัก 27 ลํา
- ครอบหมึก 17 ลํา
- ลากคู 3 คู
๕. หนาที่ตามแผนของกรมฯ PIPO จะตองตรวจเรือประมง
วันละ 4 ลํา เดือนละไมต่ํากวา 120 เที่ยว
/ระเบียบวาระที่ 4...
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