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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดจันทบุรี ครั้งท่ี 2/๒๕๖๓ 

และ ประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุม สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 
………………………………………………………………. 

ผูรวมประชุม 

๑. นายวิเชียร วรสายัณห ประมงจังหวัดจันทบุรี 

๒. นายชัลชวาล อินทรมนตรี หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

๓. นางบริสุทธิ์ ชัยภักตร ประมงอําเภอเมืองจันทบุรี 

๔. นางสาววราภรณ สุธาธรรม ประมงอําเภอทาใหม 

๕. นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด 

๖. นางโสภา ศรีอนันต ประมงอําเภอนายายอาม 

๗. นางสาววริษฐา พุทธศรี ประมงอําเภอขลุง 

๘. นายจําลอง ไชยสุบิน ประมงอําเภอแหลมสิงห 

๙. นายโชคชัย ยศยิ่งบรรลือ นักวิชาการประมงชํานาญการ 

๑๐. นางสําอางค หม่ืนไธสง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๑. นายนันทพล สุขสําราญ นักวิชาการประมงชํานาญการ 

   ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุร ี

๑๒. นางสาวมลธิชา สนจุมภะ หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 

๑๓. นางทิศธิยา แชมลวน เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

๑๔. นายอาทิตย เลิศประเสริฐ พนักงานพัสดุ ส.4 

๑๕. นางสาวลักขณา ลีชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

๑๖. นายธวัชชัย หลวงอินทร หัวหนาศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมง จันทบุรี 

๑๗. นายกําพล  ลอยชื่น ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวนัออก (ระยอง) 

๑๘. นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

   ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

๑๙. นางสาวโสภาพร อินทโพธิ์ นักวิชาการประมง 

๒๐. นายอํานาจ ทําเนียบ นักวิชาการประมง 

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุร ี

๒๑. นายธนิช พูลทอง หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง 

๒๒. นางสาวสุกัญญา อินทรทิพย จางเหมาบริการ 

๒๓. นางสาวปยากรณ หลิมเจริญ จางเหมาบริการ 

๒๔. นางสาวปวีณรัตน อุดมรัตนานันท เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
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๒๕. นางจิราภรณ สุขสําราญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

๒๖. นายอวิรจุน หวาพิทักษ จางเหมาบริการ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. นายสุริยะ แพงดี ไปราชการ 

๒. นางสาวธนิกชาพัฒน กลมเกลี้ยง ไปราชการ 

๓. นางสาวอายุทัย  ลักษณา ไปราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

แจงใหทราบการประชุมแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งท่ี 2/2563 ตามคําสั่ง

กรมประมงท่ี 1189/2559  

1.1. วันท่ี 26 ก.พ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3.2 

ลานลานบาท ทางสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี เบิกจาย 10 

เปอรเซ็นตซ่ึงจะสงผลกับตัวชี้วัดเรื่องการเบิกจายงบประมาณ 

1.2. เรื่ องการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

(COVID–19) ทางจังหวัดจันทบุรียังไมพบผูติดเชื้อ 

1.3. ใหดําเนินการสงรายงานผลตัวชี้วัดตามกําหนดเวลา  

1.4. เรื่องการประเมินบุคลากรในหนวยงาน ใหหัวหนากลุมฯ แตละกลุม

พิจารณาเสนอและประเมินบุคคลากรในกลุม  สวนของประมงอําเภอ

จะทําการประเมินเอง 

1.5. ผูตรวจกระทรวง (รอบปกติ) จะเขามาตรวจในวันท่ี 11 มีนาคม 2563 

1.6. ไดมีการเผยแพรนโยบายของอธิบดีกรมประมงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2562 บนหนาเว็บไซตของสํานักงานฯ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

    รับรองการประชุม ครั้งท่ี 1/2563  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เพ่ือทราบ 

3.1. ศูนยศึกษาการพัฒนาการอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3.1.1. จัดอบรม หลักสูตร “การลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลติ

กุงทะเล” ใหแกเกษตรกรแปลงใหญกลุมผูเลี้ยงกุงขาวตําบลชาง

ขาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เม่ือ วันอังคารท่ี 25 

กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลชาง

ขาม ตําบลชางขาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี

นายวิเชียร  วรสายัณห 

ประมงจังหวัดจันทบุรี 

นางสาวนันทวรรณ  บุตรโคษา 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุง

กระเบนอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

/3.1.2. การตรวจ... 
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3.1.2. การตรวจประเมินแปลงใหญปู เกษตรกรท้ังสิ้น 33 ราย ได

ดําเนินการใหการรับรองมาตรฐาน จํานวน 15 ราย อยูระหวาง

ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานจํานวน 15 ราย 

3.1.3. ดําเนินการเขาตรวจประเมินมาตรฐานฟารมสัตวน้ําชายฝง 

(ฟารมเดิม ฟารมตออายุ ฟารมใหม) ท้ังสิ้น 162 ฟารม ไดรับ

การรับรองมาตรฐานจํานวน 80 ฟารม 

3.1.4. ดําเนินการตรวจวเิคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลง

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จํานวน 642 ตัวอยาง 

3.1.5. ใหบริการออกหนังสือรับรองการแจงการประกอบกิจการการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมการเพาะเลี้ยงกุงทะเล ท้ังสิ้น 204 ราย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี 

3.2.1. แผนการปฏิบัติงานกิจกรรมการยอย ผลิตลูกพันธุสัตวน้ํา 

ประจําปงบประมาณ 2563  

๑. ปลากะพงขาว  แผน 41,100 ตัว  ผล 35,100 ตัว 

๒. กุงกุลาดํา  แผน 6,435,000 ตัว  ผล 4,435,000 ตัว 

๓. หอยหวาน  แผน 65,000 ตัว  ผล 60,000 ตัว 

๔. ปูมา (แครป 1)  แผน 79,800 ตัว  ผล 79,800 ตัว 

๕. ปูทะเล (ซูเอีย 1) แผน 1,620,850 ตัว จะดําเนินการ มี.ค.-พ.ค. 

3.2.2. แผนการปลอยเนื่องในโอกาสสําคัญ ดังนี้ 

๑. วันท่ี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสธุาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

๒. วันท่ี 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

๓. วันท่ี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

สริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

๔. วันท่ี 21 กันยายน วันสถาปนากรมประมง 

3.2.3. การตรวจประเมินฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

๑. การเขาตรวจประเมินมาตรฐาน GAP/CoC แผนรวม 426 ราย 

ผล 172 ราย (รอยละ 40) 

๒. จํานวนฟารมมาตรฐานท้ังหมดท่ีใบรับรองยังไมหมดอายุ 359 ราย 

3.2.4. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและการตลาดกุงทะเล

เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ป 2561 (คชก)  

นายนันทพล  สุขสําราญ 

นักวิชาการประมงชํานาญการ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจันทบุรี 

/จํานวน... 
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จํานวนเกษตรกรท่ีมีการเลี้ยงกุงขาว จํานวน 65 ราย จาก

รายชื่อท่ีผานอนุมัติ 94 ราย (อ.ขลุง อ.เมืองจันทบุรี อ. แหลมสิงห) 

จํานวนท่ีเลี้ยง 73 ราย ยังไมไดเลี้ยง 21 ราย อยูระหวางติดตาม 

17 ราย ถาแยกเปนผลกําไรและขาดทุน ท้ัง 3 อําเภอรวม 56 ราย 

กําไร 25 ราย ขาดทุน 31 ราย 

3.2.5. โครงการแปลงใหญปูทะเล ศูนยฯ มีหนาท่ีผลิตลูกปูทะเลขนาด      

1 ซ.ม. จํานวน 15,000 ตัว ใหศูนยฯ คุงกระเบน สงมอบให

เกษตรกรในโครงการแปลงใหญปูทะเล จังหวัดจันทบุรี จํานวน

สมาชิก 33 ราย ไดสงมอบแลวเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

จํานวน 2 ราย รายละ 455 ตัว รวมเปน 910 ตัว ซ่ึงศูนยเพ่ิม

จํานวนใหเปนรายละ 506 ตัว รวมเปน 1,012 ตัว จากการสงมอบ

ยอดนี้ ศูนยฯ คุงกระเบนแจงวาจะตองผลิตลูกปูทะเลเพ่ิมข้ึนให

เปนจํานวน 506 ตัว เพ่ือความเทาเทียมกันขิงเกษตรกรทุกราย 

สรุปยอดการผลิต ศูนยฯ ตองผลิตลูกปูทะเลขนาด 1 ซ.ม. 

จํานวน 16,698 ตัว โดยปจจุบันสงมอบแลว 1,012 ตัว เหลือท่ี

ตองผลิตอีก 15,686 เปนจํานวน 31 ราย และในวันท่ี 3 มีนาคม 

2563 จะสงมอบเพ่ิมเติมอีกจํานวน 506 ตัว โดยคาดการวา ใน

เดือนมีนาคมและเมษายน จะผลิตลูกปูทะเลเพ่ิมไดอีกจํานวน 

10,825 ตัว ซ่ึงเปนการประมาณการ อาจจะเพ่ิมหรือลดจากนี้ได

อีก ทางศูนยฯ จะแจงวันท่ีและจํานวนการสงมอบลูกปูทะเลกับทาง

ศูนยฯ คุงกระเบนเพ่ือยืนยันอีกครั้ง กอนวันท่ีสงมอบ 14 วัน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.3. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด 

ผลการดําเนินงานในจังหวัดจันทบุรี 

3.3.1. ผลการปลอยพันธุ สัตวน้ํ า ในจังหวัดจันทบุรี  จํ านวน 

115,000 ตัว เดือนนี้ทางจังหวัดขอไป 10,000 ตัว 

ในชวงนี้สวนใหญยังไมคอยมาขอ เนื่องจากปญหาภัยแลง 

และตองการใชน้ําในการดูแลพืชสวนมากกวา 

3.3.2. ตรวจประเมินมาตรฐานฟารม 

๑. ตรวจประเมินฟารมใหม ป 2563 มาตรฐาน Safety level 

จํานวน 10 ฟารม ผลการดําเนินงาน 4 ฟารม ซ่ึงยัง

ขาดคําขอยื่นมาตรฐาน Safety level ของท้ัง 10 ราย 

ขอใหทางสํานักงานฯ สงคําขอยอนหลังใหทางศูนยฯ ดวย 

นางฉวีววรณ  สุขมงคลรัตน 

ผ.อ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดตราด 

/2. ตรวจติดตาม... 
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๒. ตรวจติดตามฟารมเดิมท่ีไดรับรองในป 2561 และ 

2562 มาตรฐาน Safety level ท้ังสิ้น 8 ฟารม พบวา 

ทบ.1 หมดอาย ุขอใหทางสํานักงานฯ ชวยดาํเนินการตออายุ 

๓. ตรวจประเมินมาตรฐานสัตวน้ําสวยงาม (สอ.4) จํานวน 

1 ฟารม ผลการดําเนินงาน 1 ฟารม ท่ี อ.ขลุง เปนไป

ตามแผน ไดเขาตรวจแลว 3 ครั้ง จากท้ังหมด 5 ครั้ง 

๔. โครงการสงเสริมเกษตรกรเชิงรุกดานการประมง 

(Zoning by Agri-Map) ตามแผน คัดเลือก 10 ราย ขอ

เลื่อนการรายงานไปในเดือนเมษายน เนื่องจากรองบประมาณ 

๕. โครงการเกษตรอินทรีย 7 ราย ซ่ึงยังไมไดข้ึน ทบ.1 ท้ัง 

7 ราย ผลการดําเนินงานจํานวน 3 ราย ติดประเด็น

เรื่องภัยแลง ขอใหทางสํานักงานฯ ชวยดําเนินการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรท่ีเหมาะสมอยางนอย 1 ราย เพ่ือให

เกษตรกรยื่นคําขอมาตรฐานอินทรียตอไป 

๖. การติดตาม เฝาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมให

ดําเนินการไดตามประกาศกําหนด สวนของกุงกามแดง

ดําเนินการแลว 4 ราย จากเปาจํานวน 20 รายรวม

จันทบุรี/ตราด ซ่ึงไมไดกําหนดตองเปนแคกุงกามแดง

เทานั้น แตรวมท้ังจระเขดวย เนื่องจากปจจุบันการเลี้ยง

กุงกามแดงเหลือนอยลง อาจดําเนินการไมไดตามเปา 

๗. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป 2563 ขอทราบจํานวน

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในป 2563 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.4. ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดจันทบุรี 

ผลการปฏิบัติงานตั้งแต ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 

3.4.1. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 

แผน 700 ฉบับ ดําเนินการแลว 308 ฉบับ 

3.4.2. การตรวจวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑ แผน 650 ครั้ง 

ดําเนินการแลว 308 ครั้ง 

3.4.3. การเฝาระวังการปองกันการลักลอบการนําเขาและสงออก 

สัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและผลิตภัณฑ แผน 4,400 ครั้ง 

ดําเนินการแลว 2,040 ครั้ง โดยแยกเปน 

๑. การตรวจใน พ้ืน ท่ีปฏิบั ติ งานแผน 2 ,200 ครั้ ง 

ดําเนินการแลว 1,000 ครั้ง 

นายอํานาจ  ทําเนียบ 

นักวิชาการประมง 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดจันทบุรี 

/2. การตรวจ... 
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๒. การตรวจนอกพ้ืนท่ีปฏิบัติ งานแผน 2,200 ครั้ ง 

ดําเนินการแลว 1,040 ครั้ง 

3.4.4. การประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี แผน 340 ครั้ง ดําเนินการแลว 

169 ครั้ง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.5. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมง จันทบุรี 

หนาท่ีหลักเปนการตรวจเรือแจงเขา-ออก ท่ีมีน้ําหนักมากกวา      

30 ตันกรอส และถานอยกวา 30 ตันกรอส เปนเรืออวนลาก อวนครอบปลา

กะตัก อวนลอมจับ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ 2563 

3.5.1. ตรวจเรือท่ีระบบสั่งตรวจและศูนยสั่งตรวจเพ่ิม 126 เท่ียว 

3.5.2. กิจกรรมขยะคืนฝงทะเลสวยดวยมือเรา มีการเก็บรวบรวม

ปริมาณขยะท่ีเรือแตละลํานําเขามา 

3.5.3. กิจกรรมคืนชีวิตสูทะเล ปลอยปูไขนอกกระดองคืนธรรมชาติ 

3.5.4. กิจกรรมท่ีกําลังดําเนินการ พาผูควบคุมเรือเยี่ยมศูนยฯ เพ่ือใหเขา

ไปเรียนรูระบบการตรวจสอบตําแหนงเรือของศูนยฯ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.6. สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

3.6.1. กลุมบริหารและยุทธศาสตร 

๑. ประชาสัมพันธ รานสวัสดิการกรมประมง (สําเภาทอง) 

ไดจัดทําเสื้อโปโลโลโกปลากัดท่ีกระเปาเสื้อดานซาย มี 

จํานวน 2 สี สีเทา และสีน้ําตาล ดาวนโหลดใบสั่งจอง

เสื้อไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 

๒. การประเ มิน คุณธรรมและความโปร ง ใส ในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีท้ังหมด 10 ตัวชี้วัดแบงเปน 3 สวน คือ 

- แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency : IIT) 

- แบบวัดการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency : EIT) 

- แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency : OIT) 

ซ่ึงจะขอความรวมมือบุคคลากรท่ีเก่ียวของในการตอบ 

URL หรือ QR code และการใหขอมูล 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

นายธวัชชัย  หลวงอินทร 

หัวหนาศูนยควบคุมการแจง

เขา-ออก เรือประมงจันทบุรี 

นางสาวมลธิชา  สนจุมภะ 

หัวหนากลุมบริหารและ

ยุทธศาสตร 

/นายธนิช... 
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3.6.2. กลุมบริหารจัดการดานการประมง 

๑. ประกาศจงัหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขารับ

การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 

๒. การประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดจันทบุรี 

มีแผนการประชุมกอน วันท่ี 16 เดือน เมษายน 2563 

- ดําเนินการอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีจับ

สัตวน้ําซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

- ทาเทียบเรือประมงพาณิชย ของ อ.ทาใหม 

- การขออนุญาตตอใบประมงพาณิชย ตองใหแลวเสรจ็

ภายใน 29 กุมภาพันธ 2563 

3. ปอ.เมืองเสนอปญหาวามีชาวบานแจงวามีการใชอวนเขียวลอม

ปาชายเลน ซ่ึงเปนชาวบานท่ีอยูในหมูบานสามงาม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.6.3. กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

๑. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (กุงขาว) 

เปาหมายในปงบประมาณ 2563 เพ่ิมผลผลิต 2,057.35 

(กก./ไร) ลดตนทุนใหเหลือ 84.34 (กก./ไร) 

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ 2563 

- ทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการฟารมเลี้ยงกุงขาวท่ี 

สมพรฟารม  (จ.นครปฐม)  

- เสวนาลดตนทุนเพ่ิมผลผลิต นสพ.วรากรณ,คุณเมธา

การณ รวมเสวนา 

การดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2563 

- ประชุมกลุมประจําเดือน 

- ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุม 

๒. โครงการระบบสงเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ (ปูทะเล) 

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ 2563 

- ประชุมกลุม จัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

และ เตรียมความพรอมไปทัศนศึกษาภาคใต 

การดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2563 

- 24 มีนาคม 2563 วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงปูทะเล 

จ.นครศรีธรรมราช “เพ่ิมชองทางการจําหนายและ

เชื่อมโยงตลาดสินคาปูทะเล” 

นายธนิช  พูลทอง 

หัวหนากลุมบริหารจัดการ

ดานการประมง 

นายชัชวาล อินทรมนตรี 

หัวหนากลุมพัฒนาและ

สงเสริม 

/25 มีนาคม... 



- 8 - 
 

- 25 มีนาคม 2563 ศพช.สุราษฎรธานี “การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และลดตนทุนการเลี้ยงปูทะเลในบอ

ดิน” “ชมแปลงสาธิตการเลี้ยงปูทะเล” “การบริหาร

จัดการกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร

แปลงใหญ” 

- 26 มีนาคม 2563 ศพช.ประจวบคีรีขันธ “การเลี้ยง

หอยนางรม” 

๓. โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคาเกษตร 

- พัฒนาแปลงเรียนรู ศพก.หลัก 

- ขยายศูนยเครือขายดานประมง 1 ศูนย/อําเภอ (รายใหม) 

- พัฒนาฐานเรียนรูและหลักสูตรประมง ศพก.หลัก 

- พัฒนาศูนยเครือขาย (รายเกา) ป 2560-2561 

และ ป 2562 

- วันถายทอดเทคโนโลยี Field Day (6/10 ครั้ง) 

- ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร (500/1000 ราย 

- คลินิก/จังหวัดเคลื่อนท่ี ครั้งที 5 

๔. ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร (กุงทะเล 1,800 

ราย) มีอําเภอทาใหมท่ีดําเนินการแลว ขอความรวมมือ

ใหอําเภออ่ืนๆ รีบดําเนินการดวย 

๕. จดแจงประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม

ประเภทการเพาะเลี้ ยง กุ งทะเล (จสค) ปจจุบัน

ดําเนินการแลว 467 ราย ยกเลิก 20 ราย จาก

ทะเบียนฟารม 1,847 ราย 

๖. สํารวจสถิติ และGPP ขอความรวมมือใหประมงอําเภอ

รีบดําเนินการดวย 

๗. โครงการพระราชดําริ 

- ศูนยไมผล 

- โรงเรียน ตชด. 

๘. Zoning by Agri Map ดําเนินการครบ 10 รายแลว 

๙. เกษตรทฤษฎีใหม 

- ดําเนินการคัดเลือกจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 21 จุดแลว 

- จัดกลุม ABCD 1,134 ราย 

- มอบหมายประมงอําเภอติดตามและประเมินผลราย

เดิมป 2562 
/มอบหมาย... 
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- สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรกรป 2563 

๑๐. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

- ใหการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําจืด Safety level 10 ราย 

- ใหการรับรองมาตรฐานสัตวน้ําทะเล GAP/CoC/GAP 

มกษ. 10 ราย 

๑๑. โครงการเ พ่ิมขีดความสามารถดานการผลิตและ

การตลาดกุงทะเลเพ่ือการบริโภคในประเทศ ป 2562 

ขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นป 

๑๒. โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ 

- อนุรักษชาง 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีปารอยตออยูรวมกับชาง 

- กลุมเกษตรกรมีความเปนอยูดี 

- คัดเลือกเกษตรกร 3-5 ราย เพ่ือเปนตนแบบ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.6.4. สํานักงานประมงอําเภอ 

๑. สํานักงานประมงอําเภอเมืองจันทบุรี ไดรับแจงจาก

ชาวประมงในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1 ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง

จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วามีผูทําการประมงดวยเครื่องมือ

ผิดกฎหมายโดยใชเครื่องอวนรัง ลอมปาชายเลน ในพ้ืนท่ีหมู

ท่ี 1 และ 9 ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ทําใหสัตวน้ําขนาดเล็กเกิดความเสียหาย เปนจํานวนมาก 

เบื้องตนพบวาผูท่ีทําการประมงดวยเครื่องมือผิดกฎหมาย

ดังกลาวเปนชาวประมงในพ้ืนท่ีบานสามงาม ตําบลตะกาด

เงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จึงขอความอนุเคราะห

สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประสานงานหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

๒. สํานักงานประมงอําเภอทาใหม ไดรับคําขอใบอนุญาต

ทําการประมงพาณิชย 47 ราย แยกเปน 

- บุคคลในพ้ืนท่ี อ.ทาใหม ท้ังหมด 41 ราย ซ่ึงเปลี่ยน

ประเภทเรือจากเรือประมงพ้ืนบาน 1 ราย 

- บุคคลตางจังหวัด 6 ราย 

และไมยื่น 2 ราย เนื่องจากเปลี่ยนประเภทเรือ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

นางบริสุทธิ์  ชัยภักตร 

ประมงอําเภอเมืองจันทบุรี 

/ระเบียบวาระ... 

นางสาววรภรณ  สุธาธรรม 

ประมงอําเภอทาใหม 




