
รายงานการประชุม  
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง.(Fisheries.Co-ordinator.:.FC) 

ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่.ครั้งที.่6/2564  
ผ่านทางระบบ Ginconference 

วันจันทร์ที ่7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น  
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้มาประชุม 
1. นางอุษณีย์  เอกปณิธานพงศ์  ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายฐาปนพันธ์ สุรจิต   (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
     สัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ 
3. นายพลาธิป อภินันท์ศิริ  หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามฯ เขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) 
4. นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามฯ เขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) 
5. นายศิริพงษ์  สารถ้อย   หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 
6. นายสุรกิจ นาคแก้ว   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
7. นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง    
8. นางสาวพรรณิภา โวหารลึก  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
9. นายกอซี เปาะเยะ   ประมงอ าเภอฝาง  
10. นางจารุวรรณ เลิศพรกุลรัตน์  ประมงอ าเภอสารภี 
11. นายชวลิต อินทร์ศรีทอง  ประมงอ าเภอพร้าว      
12. นางสาวจริยา อ่อนทอง  ประมงอ าเภอแม่แตง 
13. นายณฐนน มาปูอง   ประมงอ าเภอสันปุาตอง    
14. นางสาวอรรัมภา ราชมา  ประมงอ าเภอแม่อาย      
15. นางสาวพิมพ์พจมาน รอดเจริญศักดิ ์ ประมงอ าเภอดอยหล่อ 
16. นางสาวสิริยา หนูแดง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ    
17. นายอนุชา มานะงาน   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
18. นายสิงหนาท ภู่ไพบูลย์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน    
19. นางสาวศรีเกษม ศิริพันธุ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. นางนิวัลย์ โกมินทร์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21. นางสาวศิริลักษณ์ อุ่นบุญธรรม นักวิชาการประมง 
22. นายศุภนิมิต เชียงแรง  นักวิชาการประมง      
23. นางสาวภรณ์ทิพย์ ชัยวรรณ  นักวิชาการประมง      
24. นายสุชาติ คลองดี   เจ้าหน้าที่ประมง 
25. นางสาวภัทราภรณ์ บางสินธุ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล      
26. นางสาวสุวรรณา ตลุ่มเครือ  เจ้าหน้าที่ธุรการ    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายปราโมทย์ แก้วยงกฎ  ประมงอ าเภอดอยสะเก็ด   ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1..นายพีรศักดิ ์ ฉัตรมาลัย  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
 

    เริ่มประชุม...  



- 2 - 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

                      นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                 แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ตามค าสั่งกรมประมง ที่ 326/2564 ลงวันที่ 
22 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ รายนายกอซี เปาะเยะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กองตรวจการประมง ให้มาด ารงต าแหน่งใหม่  ต าแหน่ง 
ประมงอ าเภอฝาง (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) ส านักงานประมงอ าเภอฝาง ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
(Fisheries Co-ordinator: FC) ครั้งที่ 3/2564 การประชุมส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 
 1. นางสาวสุวรรณา ตลุ่มเครือ ผู้แทนกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งในที่ประชุมว่า          
ฝุายเลขานุการ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และให้แก้ไขรายงานการ
ประชุม ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้แจ้งแก้ไข.จึงเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 3/2564 และการ
ประชุมส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
                          3.1.1 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ าในเรื่องของมาตรการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมา
จากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้คัดกรอง และควบคุมผู้ที่เดินทางเข้า
มาในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด และยังขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า      
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และให้ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัด 
โดยเฉพาะการลงทะเบียนการฉีดวัคซีน โควิด-19 ตามช่องทางการจองวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.1.2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 
 ตามหนังสือ ที่ นร 0109/ว 603 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญ
ชวนให้หน่วยงานด าเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
  1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ 
  2. จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย.ส.ท..และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว      
ตามอาคารสถานที ่
 

3. จัดท า... 
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  3. จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 พร้อมน าเสนอภาพระราชกรณียกิจ เพ่ือเผยแพร่
ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน 
  4. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี       
ของผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ 
 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ให้ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.1.3 การขอขยายเวลาในการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาใน
การยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการยื่นค าขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้ในครั้งนี้แล้ว ห้ามมิให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด เข้าท า
ประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาตอีกอย่างเด็ดขาด หากหน่วยงานใดฝุาฝืนให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.1.4 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัฐพล นราดิศร) ได้เน้นย้ าในเรื่องของ
ปัญหาอทุกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ปี 2564 และให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
โดยการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงโดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงในเขตชุมชน พ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และจัดท าแผนเพ่ือ
รองรับปัญหาอุกทกภัยให้ทันต่อสถานการณ์ ในส่วนของประมงคือการเลี้ยงปลาในกระชังโดยให้เตรียมแผน
รองรับปัญหาทุกภัยเพ่ือเตรียมการปูองกันและช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีต่อไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
      - มอบประมงอ าเภอ และกลุ่มบริหารจัดการฯ ด าเนินการจัดท าแผนรองรับปัญหาอุทกภัย 

 3.2 การจัดท าตัวชี้วัดประมงจังหวัดรอบการประเมินที่ 2 ประจ าปี 2564 
  ตามหนังสือ กรมประมง ที่ กษ 0532.3/ว 957 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง ขอส่ง template การจัดท าตัวชี้วัดประมงจังหวัดรอบการประเมินที่ 2 ประจ าปี 2564 โดยตัวชี้วัดที่ให้
ด าเนินการคือการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และการ
บันทึกข้อมูลลงระบบใน 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลลูกพันธุ์ สัตว์น้ า พื้นที่เลี้ยง ก าลังผลิต (ผลผลิต) และรายได้หนี้สิน
โดยมีหน่วยตัวชี้วัดเป็นร้อยละ โดยให้ส านักงานประมงจังหวัดด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป 
  นายสุรกิจ นาคแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ รายงานผลการด าเนินงานการ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานแล้ว ร้อยละ 90.21 % ดังนี้ 

รายช่ือ แผน ผล 
แม่อาย 450 360 
ฝาง 749 749 
เชียงดาว 550 550 
พร้าว 930 700 

รายชื่อ... 
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รายช่ือ แผน ผล 
แม่แตง 1,110 1,110 
ดอยสะเก็ด 770 650 
สารภี 565 433 
สันปุาตอง 850 706 
ดอยหล่อ 253 253 
จอมทอง 600 600 
ดอยเต่า 489 489 

รวม 7,316 6,600 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 - มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ และกลุ่มบริหารจัดการ ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดส่งให้ประมง
อ าเภอตามเวลาที่ก าหนด 

 3.3 การรายงานผลการด าเนินงานหน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
                   3.3.1 ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ 
 นายฐาปนพันธ์ สุรจิต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง 
 

แผนกิจกรรม / เป้าหมาย แผนทั้ง
ปี 

แผน
สะสม 

ผล   
สะสม 

ผล พ.ค.
64 

ร้อยละ 

สมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ธ.ค.-ก.พ.) 18 ราย 18 18 0 100 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ “เยาวชนนัก
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ก.พ.) 

18 ราย 18 18 0 100 

ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าจืดให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการที่ผ่านการฝึกอบรมฯ (เม.ย.) 

54    
พันตัว 

54,000 48,000 48,000 89 

ติดตามการใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
ฝึกอบรมน าไปพัฒนาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
(มี.ค.-ส.ค.) 

18 ครั้ง 9 0 0  

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
(ก.ย.) 

ก.ย.   0  

 

แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวง
ด้านการประมง (โครงการพัฒนาโครงการหลวง) 

ยุทธศาสตร์แนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผน แผนสะสม 
ต.ค.63-
พ.ค.64 

ผล 
พ.ค 64 

ผลสะสม 
ต.ค.63- 
พ.ค.64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
โครงการหลักท่ี 7 การพัฒนาและส่งเสริมระบบเลี้ยงสัตว์และประมงเพ่ือสร้างรายได้ในครัวเรือน 
1. โครงการ การถ่ายทอดความรู้การประมงแก่ชุมชน
พ้ืนที่โครงการหลวง (แห่ง / ราย) 

9 / 90  8/80 0 9/124 

2. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อ
การบริโภคและสร้างรายได้ (ราย / ตัว) 

90 / 
45,000 

90 / 
45,000 

0 95/47,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชน                                                 
แผนงานที่ 2.1 การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต   
โครงการหลักท่ี 14 ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง (แห่ง) 

9 6 - 7/6000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                         
แผนงานที่ 3.2 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปุาต้นน้ าล าธารและความหลากหลายทางชีวภาพ  
โครงการที่ 32 พัฒนาการฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง 
1. โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายของทรัพยากรประมง 

             กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ า และปล่อยฟื้นฟู
แหล่งน้ า (ตัว) 

170,000 155,000 20,000 150,000 

             กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติ
และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (แห่ง) 

9 6 - 7 

             กิจกรรมที่ 3 ส ารวจทรัพยากรประมงใน
แหล่งน้ า (แห่ง / ครั้ง) 

1/3 1/2 - 1/2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                                                     
แผนงานที่ 5.1 การอ านวยการประสานงานบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
             กิจกรรมที่ 1 ติดตามผลการด าเนินงาน
และให้ค าแนะน า (แห่ง / ครั้ง) 

9/18 8/16 - 10/13 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์แนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผน แผนสะสม 
ต.ค.63-
พ.ค.64 

ผล 
พ.ค 64 

ผลสะสม 
ต.ค.63- 
พ.ค.64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาชีพบนฐานความรู้                                                                         
แผนงานที่ 1.3 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพ้ืนที่สูง และเพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน  
โครงการหลักท่ี 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง     
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาประมงและสนับสนุน
พันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเลี้ยงบริโภคและสร้างรายได้ (ราย/ตัว) 

40 / 
40,000 

40 / 
40,000 

0 35 / 
35,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด                                 
แผนงานที่ 2.1 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน  
โครงการหลักท่ี 1 น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน  
1. การถ่ายทอดความรู้การประมงแก่ชุมชนพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง (แห่ง/ราย) 

4/40 4/40 - 4/63 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง (แห่ง) 

4 3 0 3/3000 

แผนงานที่ 3.4   การฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน และพืชท้องถิ่นของชุมชน 
โครงการหลักท่ี 2 ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ  
โครงการหลักท่ี 1 น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน  
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 กิจกรรมที่ 1 ผลิตสัตว์น้ าและปล่อยฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
(ตัว) 

155,000 135,000 - 145,000 

 กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติและปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ า (แห่ง) 

4 4 0 4 

 กิจกรรมที ่3 ส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า  
(แห่ง / ครั้ง) 

1/3 1/2 - 1/2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แผนงานที่ 5.1 การอ านวยการประสานงาน  
บูรณาการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โครงการหลักท่ี 44 การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
             กิจกรรมที่ 1 ติดตามผลการด าเนินงานและ
ให้ค าแนะน า (แห่ง / ครั้ง) 

4/8 4/6  - 7/9 

 

 

 

 

แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

แผนกิจกรรม / เป้าหมาย แผนทั้งปี แผน
สะสม

ต.ค.63-
พ.ค.64 

ผลสะสม 
ต.ค.63-
พ.ค. 64 

ผล   
พ.ค.64 

ร้อยละ 

จับสัตว์น้ าขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลจับ
และมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่ง
น้ าชุมชนเปูาหมายและรายงานผลจับและมูลค่าสัตว์
น้ า (ในแหล่งน้ าแห่งเก่าปี 256๒ ) 

1 ครั้ง ๑  0 0.00 

 จับสัตว์น้ าขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลจับ
และมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
ชุมชนเปูาหมายโครงการฯ  1 ครั้ง  (ในแหล่งน้ าแห่ง
เก่าปี 2563 ) 

1 ครั้ง ๑  0 0.00 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
ชุมชนเปูาหมายโครงการฯ 20000 ตัว (ในแหล่งน้ า
แห่งเก่าปี 2563 ) 

20,000 
ตัว 

20,000 20,000 0  100.00 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ในแหล่ง
น้ าเก่าปี 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กย.   0  

 อนุบาลหรือเลี้ยงปลาเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เข้า
กองทุนธนาคารฯ 

เม.ย. 0  0 0.00 

 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
ชุมชนเปูาหมายโครงการฯ (ในแหล่งน้ าแห่งใหม่ปี 
2564 ) 

80,000 
ตัว 

30,000  70,000 0  87.50 

ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าก่อนปล่อย และติดตามการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ าหลังปล่อย ทุก 2 เดือน 
หมายเหตุ การประเมินครั้งที่ 1 คือ ประเมินก่อน
ปล่อย (ในแหล่งน้ าแห่งใหม่ปี 2564 ) 

3 ครั้ง 1 1 0 33.33 

จับสัตว์น้ าขึ้นใช้ประโยชน์ โดยมีการประเมินผลผลิต
สัตว์น้ า และมูลค่าสัตว์น้ าที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าชุมชนเปูาหมาย (ในแหล่งน้ าแห่งใหม่ปี 2564 ) 

 กย. 0  0 0 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯประจ าปี
ของแหล่งน้ าชุมชนเปูาหมายประจ าปีงบประมาณ 
2564 (ในแหล่งน้ าแห่งใหม่ปี 2564 ) 

 กย. 0  0 0 

 

แผนงาน... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้ างมูลค่า โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า เกษตร              
กิจกรรม ตรวจประเมินฟาร์ม 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

แผน  
ปี 2564 

แผนสะสม 
ต.ค.63-พ.ค.

64 

ผลสะสม 
ต.ค.63-
พ.ค. 64 

ผล     
พ.ค.64 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมิน ฟาร์ม 388 300 287 19 74 
1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมต่ออายุ ฟาร์ม 286 209 200 16 70 

 มาตรฐาน SL ฟาร์ม 257 203 194 13 75 
 มาตรฐาน GAPปลานิล ฟาร์ม 27 11 6 3 22 
 มาตรฐาน GAPปลาดุก ฟาร์ม -  - - - 
 มาตรฐาน GAPปลาสลิด ฟาร์ม 1 0 0 0 0 
 มาตรฐาน GAPปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 1 1 0 0 0 

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน (Food Safety) 

กิจกรรม หน่วย
นับ 

แผน  
ปี 2564  

แผนสะสม 
ต.ค.63-  
พ.ค.64 

ผลสะสม 
ต.ค.63-
พ.ค. 64 

ผล     
พ.ค.64 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ฟาร์ม 63 38 53 3 84 
 มาตรฐาน SL ฟาร์ม 48 24 40 3 83 
 มาตรฐาน GAPปลานิล ฟาร์ม 3 3 1 0 33 
 มาตรฐาน GAPปลาดุก ฟาร์ม 12 12 12 0 100 
 มาตรฐาน GAPปลาสลิด ฟาร์ม -  -  - 
 มาตรฐาน GAPปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม -  -  - 
1.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม           

ปี 2562-2563 
ฟาร์ม 38 32 32 0 87 

 มาตรฐาน SL ฟาร์ม 18 9 9 0 61 

 มาตรฐาน GAPปลานิล ฟาร์ม 9 9 9 0 111 

 มาตรฐาน GAPปลาดุก ฟาร์ม 4 4 4 0 100 
 มาตรฐาน GAPปลาสลิด  ฟาร์ม 2 2 2 0 100 

 มาตรฐาน GAPปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม 5 5 5 0 120 

1.4 ตรวจประเมินโรงเพาะฟัก 
หน่วยงานกรมประมง 

ฟาร์ม 1 1 1 0 100 

1.5 จ านวนฟาร์มท่ียกเลิก ฟาร์ม   14 14  
 มาตรฐาน SL ฟาร์ม   14 14  
 มาตรฐาน GAPปลานิล ฟาร์ม -  -  - 
 มาตรฐาน GAPปลาน้ าจืดอื่นๆ ฟาร์ม -  -  - 
1.6 ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง 608 471 459 57 75 

กิจกรรม... 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมและและสนับสนุน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า)  (โครงการ
จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า) 

แผนกิจกรรม / เป้าหมาย แผนทั้งปี แผนสะสมต.ค.
63-พ.ค.64 

ผลสะสม 
ต.ค.63- 
พ.ค. 64 

 

ผล     
พ.ค.64 

ร้อยละ 

จัดตั้งจุดสาธิต ให้ความรู้วิจัย ถ่ายทอด 
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าสวยงามและพรรณ
ไม้น้ า 1 แห่ง 

1 แห่ง 1 1 0 100.00 

ฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
สวยงามและพรรณไม้น้ า 

100 ราย 100 50 0 50.00 

 

แผนงาน... 

กิจกรรม หน่วยนับ แผนปี 
2564 

แผนสะสม
ต.ค.63-
พ.ค.64 

ผลสะสม 
ต.ค.63-
พ.ค. 64 

ผล       
พ.ค.64 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.7 สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า(รวมทุกกิจกรรม) ตัวอย่างยา 189 130 112  55 

 1.สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากแหล่งเลี้ยง  158 111 101  64 

 1.1 กิจกรรมตรวจประเมิน ตัวอย่างยา 157 110 100  64 

 1.2 โรงเพาะฟักของหน่วยงานกรม ตัวอย่างยา 1 1 1  100 

 2.สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเฝูาระวัง  31 19 11  35 

 2.1 กิจกรรม RMP ตัวอย่างยา 31 19 11  35 

 2.2 กิจกรรมเฝูาระวังสัตว์น้ า ตัวอย่างยา -   - - 

 2.3 กิจกรรมเฝูาระวังปลาดุก ตัวอย่างยา -   - - 
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แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

แผนกิจกรรม / เป้าหมาย แผนทั้งปี แผนสะสม
ต.ค.63-พ.ค.

64 

ผลสะสม 
ต.ค.63- 
พ.ค. 64 

ผล     
พ.ค.64 

ร้อยละ 

ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรทั่วไป 

175 ราย/     
350 พันตัว 

175 /350 175 
/210 

0/210  100/60 

ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และทักษะและการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแก่
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

15 ราย/         
30 พันตัว 

15/30 15/21 0/21 100/70 

ส่งเสริมการพัฒนาน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกร
เพ่ือพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ 

5 ราย 0 0 0  

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ประจ าปี 2564 

1 ฉบับ   0  

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม พัฒนาและผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ดี 

แผนกิจกรรม / เป้าหมาย แผนทั้งปี แผนสะสม
ต.ค.63-
พ.ค.64 

ผลสะสม 
ต.ค.63- 
พ.ค. 64 

ผล     
พ.ค.64 

ร้อยละ 

ดูแลสัตว์น้ าพันธุ์ขยาย (นิลจิตรลดา 3, นิลแดง"เร้ด 
2“, ตะเพียนขาว "ซิลเอร์ 1 ซี“ และหมอ "ชุมพร1“) 

7,000 
ตัว 

1,000 1,000  0 0.00 

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรม จัดระเบียบการ
ท าประมง (สัตว์น้ าควบคุม) 

แผนกิจกรรม / เป้าหมาย แผนทั้งปี แผนสะสม
ต.ค.63-
พ.ค.64 

ผลสะสม 
ต.ค.63- 
พ.ค. 64 

ผล    
พ.ค.64 

ร้อยละ 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม (ราย) 

3   0  

2. ติดตาม เฝูาระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
ให้ด าเนินการได้ตามประกาศก าหนด (ราย/ครั้ง) 

2/2   0  

3. เฝูาระวัง คุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม (ครั้ง) 

6   0  

แผนงาน... 



- 11 - 
 

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรม จัดระเบียบการ
ท าประมง (เก็บรักษาของกลาง-ปลาไหล) (เก็บรักษาของกลาง-กระท่าง) 

แผนกิจกรรม / เป้าหมาย แผน ผล ปัญหา
อุปสรรค 

ดูแลรักษาสัตว์น้ าของกลาง ปลาไหลยุโรป 1 คดี 1 คด ี ไม่มี 

ผลการด าเนินงานเก็บรักษาของกลางเป็นการชั่วคราว (ปลาไหลยุโรป) 
ผลการเก็บรักษาของกลางเป็นการชั่วคราว (ปลาไหลยุโรป)  

บ่อ น้ าหนัก 
(กรัม) 

ความยาว 
(ซม.) 

จ านวน 
ปลาตาย (ตัว) 

จ านวน 
คงเหลือ (ตัว) 

หมายเหตุ 

ยอดคงเหลือยกมา เดือนเมษายน 2564 2,322 

17 21.67 
 

24.80 15 1,541 กัดกัน และ 
ไม่ยอมรับอาหาร 

18 7.83 18.12 32 395 ไม่ยอมรับอาหาร 

19 48.03 31.92 2 337 กัดกัน และ 
ไม่ยอมรับอาหาร 

รวม 49 2,273  

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าโครงการ  พัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
(ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรองฯ) 

แผนกิจกรรม / เป้าหมาย แผนทั้งปี แผนสะสม
ต.ค.63-
พ.ค.64 

ผลสะสม 
ต.ค.63-
พ.ค. 64 

ผล พ.ค.
64 

ร้อยละ 

เกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 

19 0 0 0  

เกษตรกรรายใหม่ 15 ราย  0 0 0  

ติดตามเพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ (ปี 2561 - 2564) 

4 ราย 4 4 0 100 

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ พัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้านการประมง 

แผนกิจกรรม/เป้าหมาย แผน แผนสะสมต.ค.
63-พ.ค.64 

ผลสะสม ต.ค.
63-พ.ค. 64 

ผล      
พ.ค.64 

ร้อยละ ปัญหา
อุปสรรค 

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าแก่
เกษตรกร 

375 ราย/ 
750,000 ตัว 

125   
/250000 

270  
/540000 

270  
/540000 

73  

แผนและผล... 
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แผนและผลการด าเนินงาน โครงการพระราชด าริ ปี 2564 

กิจกรรม แผนการ 
ด าเนินงาน 

ต.ค.63-ก.ย.64 

แผนการ
ด าเนินงานสะสม 
ต.ค.63-พ.ค.64 

ผลการ
ด าเนินงานสะสม 
ต.ค.63-พ.ค.64 

ผลการ
ด าเนินงาน 
 พฤษภาคม 

เปอร์เซ็นต์ 
(%) 

ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 5,300,000  
ตัว 

2,881,200 ตัว 3,021,000  
ตัว 

802,500 ตัว 57.00 

  - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 4,706,300  
ตัว 

2,619,300 ตัว 2,820,500  
ตัว 

738,000 ตัว 59.93 

  - แจกพันธุ์สัตว์น้ า 593,700  ตัว 261,900 ตัว 200,500 ตัว 64,500 ตัว 33.77 

ส่งเสริมอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

465 ราย 232 ราย 159 ราย 91 ราย 34.19 

จุดเรียนรู้และสาธิตการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง -  แห่ง 100 

ประมงโรงเรียน 9 แห่ง 3 แห่ง -  แห่ง -  แห่ง - 

ติดตามผลการด าเนนิงาน 155  ครั้ง 108 ครั้ง 100 ครั้ง 13 ครั้ง 64.52 

 ขอฝากประชาสัมพันธ์จ าหน่ายพันธุ์ปลา วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 ชนิดพันธุ์ปลากด
หลวง ขนาด 2 - 3 นิ้ว ราคา 4 บาท จ านวน 80 ,000.ตัว ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. .0-5349-8428,               
0-5349-8556 ต่อ 15 (ฝุายผลิต) ในวันและเวลาราชการ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
                   3.3.2 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) 
 นายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามฯ เขื่อนแม่กวง 
(เชียงใหม่) รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1. ควบคุมการท าประมงในช่วงฤดูน้ าลดในแม่น้ าปิง ครั้ง 3 3 
2. ควบคุมเฝูาระวังการท าการประมงพ้ืนที่น่านน้ าภายใน  
    (น้ าจืด) 

ครั้ง 6 - 

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ าจืด 
    และทะเลชายฝั่ง 

ชุมชน 1 1 

ครั้ง 10 6 
4. ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

ครั้ง 3 4 

5. ควบคุมเฝูาระวังการท าการประมงพ้ืนแหล่งน้ าจืด ครั้ง 8 8 

 จับกุม... 
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 - จับกุม/ตรวจยึด ตามพระราชก าหนดการประมง พศ. 2558 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ประเภทกระแสไฟฟูา จ านวน 3 คดี 1 ราย ลอบพับได้ จ านวน 10 คดี 42 ลูก เครื่องมือกางกั้น 
จ านวน 2 คดี 17 ผืน ฤดูปลาน้ าจืด จ านวน 5 คดี รวม 20 คดี 1 ราย  
 1. นายพลาธิป อภินันท์ศิริ  ได้กล่าวแสดงความขอบคุณท่านผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ และท่านประมงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธาน
ในกิจกรรมการมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชน ณ แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าล าน้ าแม่กวง 
ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ขอเรียนเชิญท่านประมงจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ เทศบาลต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. หน่วยปูองกันและปราบปรามฯ เขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) ได้ด าเนินการจัดท า
แผนรองรับปัญหาอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว 
 4. พ้ืนที่หน่วยปูองกันและปราบปรามฯ เขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)  เป็นพ้ืนที่    
ปุาสงวนทั้งหมด โดยได้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ปุาไม้แล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563   
มติที่ประชุม รับทราบ 
                   3.3.3 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) 
 นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยปูองกันและปราบปรามฯ เขื่อนภูมิพล 
(เชียงใหม่) รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อน
ภูมิพล (เชียงใหม่) ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ าต่างๆ ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ าจืด มีไข่ วางไข่ และก าหนดเครื่องมือวิธีท าการประมง 
และเงื่อนไขในการท าประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพ้ืนที่เปูาหมายดังนี้ 
 1.บ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 2.บ้านแม่บวนเหนือ ม.8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 3.บ้านกองวะ ม.7 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 4.บ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 5.บ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 6.บ้านแปลง 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 7.บ้านแปลง 1 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 8.บ้านดงมะนะ ม.6 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อน
ภูมิพล (เชียงใหม่) ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่    
พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ าจืด มีไข่ วางไข่ และก าหนดเครื่องมือวิธีท าการประมง และเงื่อนไขในการ
ท าประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าแม่ตูบ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ได้ท าการตรวจยึดลอบยืน
49 ลูก พร้อมน าส่งน าส่ง สภ.แม่กา ต าบลดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้
เป็นหลักฐาน 
 ประธานฯ ขอความอนุเคราะห์ประมงอ าเภอร่วมกันประชาสัมพันธ์มาตรการ
ควบคมุการใช้เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ท าการประมง ผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในระดับอ าเภอ 
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน หรือตั้งกลุ่มใน Application Line เพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในอีกหนึ่งช่องทาง 
 

มติที่... 
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มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 - มอบกลุ่มบริหารจัดการฯ ประสานกับหน่วยปูองกันและปราบปรามฯ เขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) 
และหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภูมิพล.(เชียงใหม่) ร่วมกันจัดท าคลิปวีดีโอในเรื่องของ   
การท าประมงทีผ่ิดกฎหมาย                    
 3.3.4 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 
 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่  รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 
ที ่ กิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ เฉพาะ 
พ.ค.64 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียน 
1.1 การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง สัตว์น้ า 
การออกในอนุญาตและใบรับรองสัตว์น้ าผ่าน
ระบบFisheries Single Window 
การออกใบอนุญาตตาม พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 
2558 
- ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ า (DOF 2) 
- ใบแจ้งด าเนินการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า (DOF 4) 
- ใบแจ้งการน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
(DOF 6) 
- ใบอนุมัติน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผ่าน
ราชอาณาจักร (DOF 7) 
ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 
- ร. 6 (น าเข้า) 
- ร. 7 
- ร. 8 (น าผ่าน) 
- ร. 9 (ส่งออก) 
การออกหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า
น าเข้า (IMD) 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ 
2.1 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้า 
      2.2.1 ตรวจสอบกายภาพเบื้องต้น 

ฉบับ 
 
 
 
 

ฉบับ 
 

ฉบับ 
 

ฉบับ 
 

ฉบับ 
 

ฉบับ 
 

ฉบับ 
 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

 
ฉบับ 
ครั้ง 

ตัวอย่าง 

70 
 
 
 
 

30 
 

5 
 

25 
 
- 
 
- 
 

35 
 

5 
5 
- 

25 
5 
 

5 
5 
5 

12 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
3 
- 
- 
3 
 

1 
1 
- 

17.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. เฝูาระวัง... 
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ที ่ กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ เฉพาะ 
พ.ค.64 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบน าเข้าและ
ส่งออก สัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 
3.1 การตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
3.2 การตรวจนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิตและผู้น าเข้า 
4.1 ตรวจสอบปัจจัยการผลิต 
      4.1.1 การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ 
ร้านค้า ปัจจัยการผลิต 
4.2 ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสตัว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ น าเข้า 
4.3 ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสตัว์น้ า และ
ผลิตภัณฑ์ ส่งออก 
การประชาสัมพันธ์ 
5.1 แจกเอกสาร สิ่งพิมพ์  
5.2 การให้ค าแนะน า 
ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า 
6.1 ตรวจสอบสัตว์น้ าน าเข้าที่ต้องอายัด กักกัน 
6.2 ตรวจติดตามเฝูาระวังปูองกันโรคสัตว์น้ า ณ 
สถานกักกัน 
6.3 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ าน าเข้าเพ่ือตรวจ  
วิเคราะห์โรค 
6.4 เฝูาระวังปูองกันการลักลอบน าเข้าสัตว์น้ า  
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด 
6.5 ประชาสัมพันธ์ การปูองกันโรคสัตว์น้ า
น าเข้า 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
780 
600 
180 
42 

 
12 

 
5 
 

25 
 

160 
80 
80 
50 

 
10 
10 

 
5 
 
- 
 

25 

 
527 
359 
168 
62 

 
60 

 
2 
 
 
 

201 
133 
128 
78 

 
2 

20 
 

2 
 
- 
 

54 
 

 
67.56 

- 
- 

147.61 
 
 
 
 

125.62 
- 
- 

156 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
65 
50 
15 
15 

 
15 

 
 

40 
20 
20 
16 

 
 
 
 
- 
1 
 
 
 
 
 

15 

 ขอฝากประชาสัมพันธ์การน าเข้า-ส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทางพัสดุระหว่าง
ประเทศ ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความประสงค์จะด าเนินการสั่งสินค้าที่เก่ียวข้องสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ผ่านทางพัสดุระหว่างประเทศ มาติดต่อด าเนินการขึ้นทะเบียนกับด่านตรวจประมง ก่อนการน าเข้า -ส่งออก 
สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 4013 หรือ 09 3132 7026 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
           3.4.1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
           นางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฯ รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน ดังนี้           
                    3.4.1.1 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต 
สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) 

1.แหล่งน้ า... 
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    1. แหล่งน้ าใหม่ ปี 2564 แก้มลิงหนองแฝก ท้องที่ อ่างเก็บน้ า
ห้วยโจ้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้-ดอยเงิน ต าบลดอยหล่อ 
   2. แหล่งน้ าเก่า ปี 2563 แก้มลิงหนองแฝก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแฝก 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
   3. แหล่งน้ าเก่า ปี 2562 อ่างเก็บน้ าแม่นาปูาก หมู่ที่  6 ต าบล   
แม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่          
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามแผนที่ก าหนด แต่จะเร่งด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดภายในเดือนมิถุนายน 2564  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4.1.2 การข้ึนทะเบียนผู้ท าการประมง  
 กรมประมงได้ติดตามการด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง 
และเร่งรัดให้ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมงให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มผู้ท าการประมง และจัดท าฐานข้อมูล
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการต่างๆของรัฐบาล ซึ่งส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการรับขึ้น
ทะเบียนผู้ท าการประมงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
825 ราย ซึ่งมีสถานะการด าเนินการอยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน 16 ราย รอการอนุมัติ จ านวน 4  ราย 
ยกเลิก จ านวน 5 ราย และเสร็จสิ้น จ านวน 805 ราย ดังนี้ 
ล าดับที่ อ าเภอ จ านวน/ราย 

1 แม่แตง 201 
2 แม่ริม 2 
3 ฝาง 6 
4 ไชยปราการ 20 
5 จอมทอง 55 
6 ดอยหล่อ 84 
7 ดอยเต่า 165 
8 ฮอด 99 
9 อมก๋อย 1 

10 ดอยสะเก็ด 23 
11 เชียงดาว 15 
12 เวียงแหง 16 
13 พร้าว 40 
14 แม่อาย 3 
15 สันปุาตอง 1 
16 แม่วาง 1 
17 หางดง 12 
18 สารภี 53 

 
 

19. เมือง... 
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ล าดับที่ อ าเภอ จ านวน/ราย 
19 เมืองเชียงใหม่ 2 
20 สันทราย 26 

 รวม 825 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4.1.3 สถานการณ์การเลี้ยงปลาในกระชัง  
 การส ารวจและติดตามสถานการณ์การเลี้ยงปลาในกระชังของ
เกษตรกรที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสรุปข้อมูลการเลี้ยงปลาในกระชังปัจจุบัน ดังนี้ 

สรุปข้อมูลเกษตรกรที่มีการเลี้ยงปลานิลในกระชังปัจจุบันดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564) 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ จ านวน

ราย 
จ านวน
กระชัง 

ผลผลิต
ทีจ่ับ
เดือน 

พ.ค.64 
(ตัน) 

มูลค่า (บาท) ผลผลิต
คงเหลือ 
(ตัน) 

มูลค่าผลผลิต
คงเหลือ (บาท) 

ช่วงเวลาที่คาดว่า
จะจับผลผลิตหมด 

1 หางดง 28 511 16.97  1,442,450 434.27 36,913,000 จับผลผลิตทุกเดือน 
2 สันปุาตอง  3 105  2.15 182,750 39.88 3,389,880 จับผลผลิตทุกเดือน 
3 จอมทอง  1 8 1.5 126,000 5.5 467,500 พ.ค.-มิ.ย.64 
4 ดอยหล่อ  37 137 8.6 688,000 412 32,962,000   จับผลผลิตทุกเดือน 
5 เมืองเชียงใหม่ - - - - - - - 

รวม 69   761   29.22  2,439,200  891.65  73,732,380   

หมายเหตุ  จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยง คิดเป็น 58.47  % ของจ านวนเกษตรกรที่ขออนุญาต 
     จ านวนกระชังที่เลี้ยงคิดเป็น  48.13 % ของจ านวนกระชังที่ขออนุญาต 
     จ านวนผู้เลี้ยงปลาในกระชังทั้งหมด 118 ราย จ านวนกระชัง 1,581 กระชัง 

    ชนิดปลาที่เลี้ยง ปลาทับทิม (อ าเภอดอยหล่อ ปลาทับทิม+ปลากดหลวง) 
     ราคาปลาทับทิมกิโลกรัมละ 84-85 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4.1.4.การประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการใช้เครื่องมือลอบพับได้     
หรือไอ้โง่ท าการประมง 

                           ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 67 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้เครื่องมือท าการประมงชนิดเครื่องมือลอบ
พับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ าสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง เนื่องจากเครื่องมือชนิดนี้เมื่อน ามาท า
การประมงในแหล่งน้ าหรือทะเลจะจับสัตว์น้ าได้หลายชนิด และเครื่องมือชนิดนี้ไม่ได้ห้ามใช้จับสัตว์น้ าในบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จึงสามารถหาซื้อเครื่องมือนี้ได้ในตลาดทั่วไป 

          ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อน
แม่กวง (เชียงใหม่) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ได้รับทราบ... 
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ได้รับทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปูองกันการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ท าการประมงโดยผิด
กฎหมาย ซึ่งเป็นการท าลายพันธุ์สัตว์น้ าส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ า หากร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการได้จ าหน่ายเครื่องมือให้กับบุคคลใดไปใช้ในการกระท าความผิด ผู้จ าหน่ายอาจเข้าข่ายลักษณะ
เป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายด้วย   
มติที่ประชุม รับทราบ   
 3.4.1.5 การด าเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อก าหนดให้ผู้
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา 77 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ พ.ศ.2563  

           การแจ้งประกอบกิจการได้แก่การประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
3 ชนิดได้แก่ จระเข้น้ าจืด Crocodylus.siamensis จระเข้น้ า เค็ม Crocodylus.porosus และตะโขง 
Tomistoma.schlegelii ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2562 (สป.9, 
สป.11, สป.15 และ สป.21) และจระเข้ใน Order Crocodilia  ทั้งหมดทีไ่มอ่ยู่ในบัญชีสัตว์ปุาคุ้มครอง 

   1. การแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2562 ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องยื่นแจ้งประกอบกิจการ
ตามแบบ จสค.1 ให้ด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ แก่ผู้ประกอบกิจการได้เลย โดยระบุวั นที่ในหนังสือรับรองเป็นวันที่      
19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และระบุวันที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามเป็น
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เช่นกัน 

   2. .การแจ้ งประกอบกิจการการ เพาะ เลี้ ย ง จระ เข้ .Order 
Crocodilia ทั้งหมดทีไ่มอ่ยู่ในบัญชีสัตว์ปุาคุ้มครอง ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นแจ้งประกอบกิจการตามแบบแจ้ง
การประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ (จสค.1) กรณีผู้
ประกอบกิจการก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้องแจ้งการประกอบกิจการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศมี
ผลบังคับใช้ (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564) ส่วนผู้ประกอบกิจการหลังประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้องแจ้ง
การประกอบกิจการก่อนด าเนินกิจการ โดยด าเนินการออกหนังสือรับรองฯ แก่ผู้ประกอบกิจการให้ระบุวันที่ใน
หนังสือรับรองฯเป็นวันที่ ผู้ประกอบกิจการได้มายื่นแจ้งการประกอบกิจการ หากมีการแก้ไขหรือมีการจัดส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ระบุเป็นวันที่ผู้ประกอบกิจการได้มีการแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมครบถ้วน 
และระบุวันที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสือรับรองฯเป็นวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองฯ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 

   3..ประเภทกิจกรรมในการเพาะเลี้ยงจระเข้ที่ด าเนินการแจ้ง
ประกอบกิจการ ประกอบด้วยฟาร์มเพาะพันธุ์จระเข้ ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ และฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงจระเข้    
ซึ่งการออกหนังสือรับรองฯ 1 ฉบับต่อประเภทชนิดจระเข้ท่ีท าการเพาะเลี้ยงต่อสถานประกอบกิจการ 

   4. ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 
907/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ.2558 (4) 

   5. ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ที่มีการเลี้ยงจระเข้ทั้ง     
2 ประเภท (จระเข้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2562 และจระเข้ใน 
Order.Crocodilia.ทั้งหมดที่ไม่อยู่ในบัญชีสัตว์ปุาคุ้มครอง) ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ หากเคลื่อนย้าย
จระเข้หรือเลิกประกอบกิจการ ต้องด าเนินการดังนี้ 

5.1 การเคลื่อน... 
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 5.1 การเคลื่อนย้ายจระเข้  (ทุกกรณี) ด าเนินการแจ้งการ
เคลื่อนย้ายแล้วแต่กรณีตามแบบที่ก าหนด เช่น การเคลื่อนย้ายเพ่ือการจ าหน่าย/ส่งมอบ การเคลื่อนย้ายเพ่ือ
กิจการอื่นที่มิใช่การจ าหน่าย และการเคลื่อนย้ายเข้าพ้ืนที่ปลายทาง 

 5.2 การแจ้งเลิกการประกอบกิจการ ด าเนินการแจ้งยกเลิก
ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ตามแบบ จสค.3 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4.1.6 แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง)  

           ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้เริ่มต้น
ตั้งแต่ประมาณกลางสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2564 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2564)  เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการปูองกันและด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประมงอ าเภอและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เตรียมการเฝูาระวัง ปูองกัน และพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัย หากมีความเสียหายด้านประมง ขอให้รายงานสถานการณ์และความเสียหายให้ส านักงานจังหวัดฯ
ทราบโดยด่วน เพ่ือด าเนินการรายงานให้กรมประมงทราบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4.1.7 เตรยีมรับสถานการณ์อุทกภัย ป ี2564 (การเฝูาระวงัการเลี้ยงจระเข้) 
  เพ่ือเป็นการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและการเฝูาระวังการ 
หลุดรอดของจระเข้ ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประมงอ าเภอและผู้ที่เก่ียวข้อง ด าเนินการเฝูาระวัง
การเลี้ยงจระเข้ ควบคุมดูแลฟาร์มจระเข้ในเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบจ านวนจระเข้ พร้อมจัดท าบัญชีฟาร์มเลี้ยงให้
เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ให้มีความแข็งแรง เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดจาก
สถานที่เลี้ยงในช่วงน้ าท่วม หากพ้ืนที่ใดมีความเสี่ยงจะถูกน้ าท่วม ขอให้รีบด าเนินการเคลื่อนย้ายจระเข้ไปอยู่ใน
ที่ปลอดภัยโดยเร็ว เพ่ือปูองกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุดรอดในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย และสร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชน พร้อมนี้ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการแจ้งเตือนเกษตรกรและผู้ประกอบการ
เลี้ยงจระเข้ จ านวน 5 ราย เพ่ือรับทราบและเตรียมรับสถานการณ์ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4.1.8 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
  ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จะด าเนินการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา สมเด็จ   
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ.อ่างเก็บน้ าแก้มลิง หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ จ านวน 500,000 ตัว ในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า
ในครั้งนี ้ให้ด าเนินการตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คือ 
งดการจัดพิธีการต่างๆ จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง 
           นายสุรกิจ นาคแก้ว รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 

3.4.2.1… 
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  3.4.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 

 นายสุรกิจ นาคแก้ว สรุปในที่ประชุม ในเรื่องของข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน 
มกษ. 7436-2563 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยง
สัตว์น้ าเพื่อการบริโภค และ GAP กรมประมง ดังนี้ 
 1. สถานที ่
  ข้อก าหนดที่เหมือนกัน : 
  - ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ าคุณภาพดี 
  - ห่างไกลแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือฟาร์มมีมาตรการปูองกัน 
  - คมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคเพียงพอ 
  ข้อก าหนดเพ่ิมใน มกษ.7436 : 
  - ฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตห้ามเลี้ยงตามกฎหมาย 
  - ต้องมีเอกสารอนุญาตประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (จสค.) 
  - และอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 
เนื่องจากกุ้งทะเลเป็นสัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา 76 และเกษตรกรต้องปฏิบัติตามมาตรา 77 และ 78 แห่ง
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างเคร่งครัด 
 2. การจัดการเลี้ยง 
  การเลี้ยง ข้อก าหนดที่เหมือนกัน :  
  - ฟาร์มมีการเตรียมบ่อ (ท าความสะอาดบ่อ บ าบัด/ปรับปรุงบ่อเลี้ยง ตากบ่อ) 
  - มีการกรองก่อนเข้าฟาร์มเพ่ือปูองกันพาหะและศัตรู 
  - มีระบบการให้อากาศที่เหมาะสม 
  - มีการดูแลความสะอาดบริเวณเลี้ยงและอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
  ข้อก าหนดที่เพ่ิมใน มกษ.7436 : 
  - มีการสังเกตคุณภาพน้ า หรือตรวจคุณภาพน้ าทั้งก่อนน ามาใช้ในการเลี้ยง 
                       และระหว่างการเลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ 
  ลูกพันธุ์ เป็นข้อก าหนดที่เพ่ิมใน มกษ.7436 
  - ใช้ลูกพันธุ์ที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ 
  - มีเอกสารก ากับการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้ าหรือเอกสารแสดงแหล่งที่มา 
  อาหารสัตว์น้ า การจัดการการใช้อาหาร และการเก็บรักษา ข้อก าหนดที่เหมือนกัน : 
  - ใช้อาหารสัตว์น้ าที่ข้ึนทะเบียน (กรณีก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน) และไม่หมดอายุ 
  - อาหารสัตว์น้ าและวัตถุดิบไม่ปนเปื้อนยาสัตว์และสารห้ามใช้ 
  - ผลิตอาหารสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อสัตว์น้ าและผู้บริโภค 
  - จัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ 
  ข้อก าหนดที่เพ่ิมใน มกษ.7436 : 
  - มีวิธีการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ในปริมาณท่ีพอเหมาะกับ 
   ขนาดและชนิดของสัตว์น้ าที่เลี้ยง 
 

3. การจัด... 

 กิจกรรม  แผน  ผล
1. เตรียมความพร้อม/รับสมัครเกษตรกร 23 ราย 23 ราย 
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 3. การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
  ทั้งสองมาตรฐานมีข้อก าหนดเหมือนกัน : 
  - ควรมีการเฝูาระวังและดูแลสุขภาพสัตว์น้ าที่เลี้ยงอย่างสม่ าเสมอ เช่น  
   มีการสังเกต สุ่มตรวจโรค 
  - เมื่อสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติควรตรวจหาสาเหตุและปรับวิธีการจัดการเลี้ยง 
                   และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ก่อนจะใช้ยาและสารเคมี 
  - เมื่อสัตว์น้ าปุวยตายมากผิดปกติ หรือมีการระบาดของโรคเกษตรกรต้อง 
   แจ้งเจ้าหน้าที่ เพ่ือหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขจัดการซากอย่างถูกวิธี 
  - มีการจดบันทึกอาการผิดปกติ การแก้ไข การใช้ยาและสารเคมี 
 4. การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ข้อก าหนดที่เหมือนกัน : 
  # ทั้งมาตรฐาน GAP กรมประมง และ มกษ. 7436 ให้ความส าคัญกับการ 
เลี้ยงกุ้งโดยไม่ใช้ยาและสารเคมี แต่จะใช้ในกรณีที่จ าเป็น 
  - ห้ามใช้ยาและสารเคมีที่ห้ามใช้ตามที่กฎหมายก าหนด 
  - ใช้ยาที่อนุญาตให้ได้ได้กับสัตว์น้ า และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องปฏิบัติ
ตามท่ีฉลากระบุอย่างเคร่งครัด จดบันทึกการใช้ยาทุกครั้ง 
  ข้อก าหนดที่เพ่ิมใน มกษ.7436 : 
  - ใช้ผลิตภัณฑ์จุลชีพที่มีทะเบียน และปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุบนฉลาก 
  - ใช้ยาและสารเคมีตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่กรมประมง 
 5. สุขลักษณะภายในฟาร์ม 
  ทั้งสองมาตรฐานมีข้อก าหนดเหมือนกัน : 
  - ห้องสุขาถูกสุขลักษณะ มีการปูองกันการปนเปื้อนสู่ระบบการเลี้ยง 
  - มีการจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม 
  - เก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมเป็นระเบียบ 
   และสะอาด 
 6. น้ าทิ้ง 
  ทั้งสองมาตรฐานมีข้อก าหนดที่เหมือนกัน : 
  น้ าทิ้งต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ข้อก าหนดมาตรา 78 (5) แห่ง 
พรก. การประมง พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิม) ก่อนระบายออกนอกฟาร์ม 
 7. การจับและการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม 
   ทั้งสองมาตรฐานมีข้อก าหนดเหมือนกัน : 
  - ต้องมี APD และ F-APD ทุกครั้งที่ซ้ือขาย 
  - ภาชนะ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวม หรือจับ หรือขนถ่ายล าเลียงสัตว์
น้ า สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  - มีวิธีการจับที่เหมาะสม จัดให้มีพ้ืนที่คัดแยก มีการจัดการหลังการจับที่
เหมาะสม เช่น ใช้น้ าแข็งควบคุมอุณหภูมิเพ่ือรักษาคุณภาพสัตว์น้ า 
 8.  ผู้ปฏิบัติงาน 
  ข้อก าหนดที่เพ่ิมใน มกษ.7436 : 
  ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ โดยได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา 
หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารในกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ยาสัตว์ สารเคมี สุขลักษณะภายใน
ฟาร์ม รวมถึงกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

9. การเก็บ... 
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 9. การเก็บหลักฐานและการบันทึกข้อมูล 
  ข้อก าหนดที่เหมือนกัน :  
  - ฟาร์มจะต้องมีการเก็บเอกสารหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐให้
สามารถตรวจสอบได้ เช่น ทบ.1 จสค. FMD APD ตลอดจนบันทึกการใช้ยาและสารเคมี 
  - ฟาร์มควรมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง เช่น คุณภาพน้ า 
บันทึกเก่ียวกับสุขภาพของสัตว์น้ า การจัดการอาหาร และหลักฐาน/บันทึกการฝึกอบรม 
  ฟาร์มควรมีการจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ และเป็นปัจจุบัน 
  ข้อก าหนดที่เพ่ิมใน มกษ.7436 : 
  เก็บรักษาบันทึกข้อมูลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4.2.2 โครงการเกษตรอินทรีย์ 

 

 

กิจกรรม การด าเนินงาน 

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าใน  
บ่อดิน (พ้ืนที่นาข้าว) 

 คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการรับรองนาข้าวอินทรีย์ 

 อบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อดินตาม
มาตรฐานประมงอินทรีย์ 

 เกษตรกรที่มีความพร้อมยื่นค าขอรับการรับรอง 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 -.มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ประสานงานกับประมงอ าเภอดอยสะเก็ด ในการลงพ้ืนที่โครงการ
เกษตรอินทรีย์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ของเกษตรกรจ านวน 4 ราย  

 3.4.2.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ทฤษฎีใหม่) 

 โครงการ แผน  ผล
1.คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรผู้น า 375 ราย 375 375 ราย 

2.คัดเลือกผู้น าเครือข่าย 25 25 ราย 

3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต 375 ราย 375 270 ราย 
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 25 ครั้ง 25 - ครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

3.4.2.4… 

 กิจกรรม  แผน  ผล
1. เลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการ  15 ราย 15 ราย 
2. จัดท าแบบทดสอบความรู้ 15 ราย 15 ราย 
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 3.4.2.4 โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง (Zoning by Agri-Map) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4.2.5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
           1. โครงการพัฒนาพื้นที่อ าเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    สนับสนุนพันธุ์ปลายี่สก จ านวน 40,000 ตัว  
      เกษตรกร จ านวน 40 ราย รายละ 1,000 ตัว อาหารปลา 
               1 กระสอบ 
      พ้ืนที่ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ต าบลโปุงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า 
       จังหวัดเชียงใหม่  
 2. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริอ าเภอสันปุาตอง 
   สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก จ านวน 6,000 ตัว 
   เกษตรกรในโครงการ 20 ราย รายละ 300 ตัว อาหารปลา 
   1 กระสอบ 
   พ้ืนที่บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 6 อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 จุดสาธิตด้านการประมง 
   พันธุ์ปลาดุก จ านวน 1,000 ตัว อาหารปลา จ านวน 10 กระสอบ 
    พันธุ์กบนา จ านวน 500 ตัว อาหารลูกกบ จ านวน 5 กระสอบ 
   กระชังบก จ านวน 2 ผืน 
 3. โครงการเกษตรวิชญา 
 สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก จ านวน 6,000 ตัว 
   เกษตรกร 20 ราย รายละ 300 ตัว อาหาร รายละ 1 กระสอบ 
   สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จ านวน 20,000 ตัว 
   เกษตรกร 20 ราย รายละ 1,000 ตัว อาหาร รายละ 1 กระสอบ 
 จุดสาธิตด้านการประมง 
   สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก จ านวน 1,000 ตัว 
   สนับสนุนพันธุ์กบนา จ านวน 500 ตัว 
   อาหารปลา จ านวน 6 กระสอบ 
 4. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง 
 สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก จ านวน 3,000 ตัว 
   เกษตรกร 10 ราย รายละ 300 ตัว อาหารปลา รายละ 1 กระสอบ 
   สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จ านวน 40,000 ตัว 
    เกษตรกร 40 ราย รายละ 1,000 ตัว อาหารปลา รายละ 1 กระสอบ 
 จุดสาธิตด้านการประมง 
   สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จ านวน 1,000 ตัว อาหาร 10 กระสอบ 
 

มติที่... 

 กิจกรรม  แผน  ผล

1. ติดตามและประเมินผลผลิตสัตว์น้ า 30 ราย 30 ราย 
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มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 - มอบกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ และประมงอ าเภอติดตามในเรื่องของโครงการพระราชด าริใน
แผนทั้งหมดของส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ดูจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก รวบรวมและ
จัดท าสรุปในแต่ละหัวข้อ หรือจัดท าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงการฯ.ต่อไป 

 3.4.2.6 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่

การด าเนินงาน (ราย) 
  แผน  ผล
1.ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 2 
2.เกษตรกรเข้ารับบริการ 120 76 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.4.2.7 ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 กิจกรรม  แผน  ผล

1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ (แปลงประมง) ใน ศพก.หลัก (งบอุดหนุน) 25 แห่ง 25 แห่ง 

2) พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง 1:1 (งบอุดหนุน) 25 แห่ง 13 แห่ง 
3) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมงใน ศพก. หลัก 25 แห่ง - แห่ง 
4) พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า 5:1) 150 แห่ง - แห่ง 
5) จัดงานวัน field day 25 แห่ง 10 แห่ง 
6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (100 รายต่อ 1 ศพก.) 2,500 ราย 1,500 ราย 
7) สนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล 25 แห่ง 10 แห่ง 

 ตามที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ได้ส่งหนังสือถึงประมงอ าเภอในเรื่องของการ
จัดส่งแฟูมประวัติระดับอ าเภอในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ (ศพก.) ด้านการประมงประจ าปี 2564 โดย
ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพ่ือที่กลุ่มจะต้องด าเนินการรวบรวมและจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564  
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 - มอบประมงอ าเภอที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพ้ืนที ่
ในเรื่องของวัตถุประสงค์ของ (ศพก.) และผลลัพธ์ที่ไดจ้าก (ศพก.)   

           3.4.3 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์                      
   นางสาวพรรณิภา โวหารลึก หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผล
การเบิกจ่ายของส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
            งบประมาณท่ีได้รับ   3,988,180.00  บาท  
      งบประมาณท่ีใช้ไป   3,729,789.69 บาท   
    งบประมาณคงเหลือ  258,390.31  บาท 
    ร้อยละการเบิกจ่าย   93.52% 
 

นางสาว... 



- 25 - 
 

   นางสาวพรรณิภา โวหารลึก แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย    
ตามตัวชี้วัดด้านงบประมาณเดิมคิดเป็นร้อยละ.96-99%.โดยในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่    
เบิกจ่ายต่ ากว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 2.48%.และในส่วนของค่าเช่าบ้านเดือนพฤษภาคม 2564 ยังรอการ
เบิกจ่ายเนื่องจากรองบประมาณจากกรมประมง  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.5 การรายงานผลการด าเนินงานประมงอ าเภอ.ประจ าเดือนพฤษภาคม.2564 
                       3.5.1 ส านักงานประมงอ าเภอสันป่าตอง 
 นายณฐนน  มาปูอง ประมงอ าเภอสันปุาตอง รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริอ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่   
ด าเนินการแจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม จากต าบลมะขามหลวง จ านวน 20  ราย   

               - แจกพลาสติกปูบ่อ ขนาด 3.5x6 เมตร รายละ 1 ผืน (วันที่ 7 พฤษภาคม 2564) 
  - พันธุ์ปลาดุกอุย รายละ 300 ตัว (วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) 
  - อาหารปลา รายละ 1 กระสอบ (วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) 

 2. โครงการตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety level) 
ด าเนินการติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ า และให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯตามแผนการด าเนินงานปี 2564 
 3. โครงการตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (GAP).ด าเนินการ
ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ า และให้ค าแนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรวจรับรองฟาร์มฯ ตามแผนการ
ด าเนินงานปี 2564 
 4. โครงการศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ า และให้ค าแนะน าเกษตรกร 
     5. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินการแจกพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร       
ที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง อ าเภอละ 15 ราย  ได้แก่ 
เกษตรกร 14 ราย และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ของโครงการ 1 ราย (ด าเนินการแจกวันที่            
19 พฤษภาคม 2564) 

  - อ าเภอหางดง แจกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ทั้งสิ้น 30,000 ตัว (รายละ 
2,000 ตัว) อาหารปลา 16 กระสอบ (เกษตรกร 1 กระสอบ และ ศูนย์เรียนรู้ 2 กระสอบ) 
     - อ าเภอสันปุาตอง แจกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ทั้งสิ้น 30,000 ตัว (รายละ 
2,000 ตัว) อาหารปลา 16 กระสอบ (เกษตรกร 1 กระสอบ และ ศูนย์เรียนรู้ 2 กระสอบ) 
 6. ด าเนินการตรวจร้านค้าอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติอาหารสัตว์ พ.ศ.
2558 พื้นที่อ าเภอหางดง 
 7. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ าปิง พิกัด
ต าบลปุาแดด อ าเภอเมือง ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง และต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันปุาตอง และให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาแก่เกษตรกร ในการดูแลการบริหารจัดการในการเลี้ยงปลากระชังบริเวณแม่น้ าปิง ดังนี้ 
 
 
 
 

ล าดับ... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
                3.5.2 ส านักงานประมงอ าเภอสารภี 
 นางจารุวรรณ เลิศพรกุลรัตน์ ประมงอ าเภอสารภี รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 1. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและประชุมประจ าเดือน ก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอ
สารภี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประขุมที่ว่าการอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอสารภี ส ารวจและเก็บข้อมูล เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ พ้ืนที่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลท่าวังตาล ต าบลชมพู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ปฏิบัติงาน ตรวจติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ า 
(โครงการธนาคารปลา) พ้ืนที่แก้มลิงหนองแฝก 
 4. ปฏิบัติงาน ตรวจติดตาม ศูนย์ ศพก.ฯ  และงานโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง พ้ืนที่ อ าเภอสารภี และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. ปฎิบัติงานเก็บข้อมูลรายได้หนี้สิน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร      
ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมประมง ประจ าปี 2564  และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
มติที่ประชุม รับทราบ            
                3.5.3 ส านักงานประมงอ าเภอพร้าว                        
 นายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอ าเภอพร้าว รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริฯ 
 - ส่งเสริมให้ค าแนะการเลี้ยงปลาที่โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 
ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 
  ให้บริการด้านการประมงให้แก่เกษตรกร เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
งานด้านต่างๆ ของกรมประมงให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ และให้บริการด้านการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ า ในพ้ืนที่อ าเภอพร้าว และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
  2.1 ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรจากพ้ืนที่อ าเภอ      
สันทราย จ านวน 1 ครั้ง โดยให้ค าแนะน าเรื่องการเลี้ยงปลานิล 
 

2.2 ติดตาม... 

 ล าดับ  ตัวชี้วัดคุณภาพน้ า
 พิกัดเก็บตัวอย่างน้ า

 ต.ปุาแดด อ.เมือง   ต.หนองตอง อ.หางดง  ต.แม่ก๊า อ.สันปุาตอง

 1   ออกซิเจนละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.00 3.00 3.00 

 2   ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.00 7.00 7.00 

 3   ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 119 119 119 

 4   แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.25 0.10 0.25 

 5   ไนไตรท ์(มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.10 0.10 0.10 

 6   อุณหภูมิน้ า (องศาเซลเซียส) 30.00 30.00 30.00 

 7   อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) 26.00 26.00 27.00 
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  2.2 ติดตามเยี่ยมผู้เลี้ยงกบนาและปลาดุก จ านวน 2 ครั้ง ในพ้ืนที่ต าบลเวียง 
และต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. โครงการควบคุมการท าประมง 
  ให้บริการในงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลผลิต 
สินค้าประมงให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานให้แก่เกษตรในพ้ืนที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสินค้าประมงให้เข้าสู่มาตรฐานด้านการประมง ในพ้ืนที่อ าเภอพร้าว อ าเภอสันทราย 
  - ตรวจตราปราบปรามผู้กระท าผิด พ.ร.บ.การประมง จ านวน 1 ครั้ง       
ที่แม่น้ าแม่งัด ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
 4. โครงการจัดการระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 
  - ให้บริการในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
ผลผลิตสินค้าประมงให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานให้แก่เกษตรในพ้ืนที่ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ (เยี่ยมติดตามผู้เลี้ยงปลานิล) จ านวน 1 ครั้ง 
 5. โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  - ติดตามส่งเสริม เกษตรกรที่ร่ วมโครงการฯ ในพ้ืนที่อ าเภอพร้าว         
และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 6. โครงการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 
  - ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่
ติดตามประเมินฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2564  ตามมาตรฐาน SL จ านวน 5 ราย ในพ้ืนที่อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 7. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก 
  -.ติดตามส่งเสริมเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่ ต าบลโหล่งขอด 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 8. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน 
  -.มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ อ าเภอพร้าว 
และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รวม จ านวน 30 ราย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
 9. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ร่วมกับคณะท างานระดับอ าเภอ ติดตามส่งเสริมเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ
ในพ้ืนทีต่ าบลเวียง และต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
 10. โครงการอื่นๆ 
   10.1 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพ่ือปูองกันและลดผลกระทบจาก
ภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 แก่เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อ าเภอพร้าว    
  10.2 ส ารวจตลาดค้าสัตว์น้ าในเขตอ าเภอพร้าว และอ าเภอสันทราย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                3.5.4 ส านักงานประมงอ าเภอแม่แตง 
 นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอ าเภอแม่แตง รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริฯ 
 

-ร่วมกับ... 
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  -.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตพลาสติกปูพ้ืนบ่อปลาดุก, ลูกพันธุ์ปลาดุก, ลูกพันธุ์ปลานิล และอาหารปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
และผ่านการอบรมโครงการพัฒนาพ้ืนที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) จ านวนรวม 40 ราย และปล่อยปลา
และกบจุดสาธิตโครงการพัฒนาพ้ืนที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา)  บ้านกองแหะ ต าบลโปุงแยง อ าเภอแม่ริม 
 2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
  -.ติดตามเร่งรัด ศพก .เครือข่ายรายใหม่ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
งบอุดหนุน และติดตามเยี่ยม ศพก.เครือข่ายประมงรายเก่า อ าเภอแม่แตง แม่ริม สะเมิง พร้อมน าส่งใบเสร็จให้
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่   
 3.  โครงการขี้นทะเบียนผู้ท าการประมง 
  - ท าการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมงอ าเภอแม่แตง    
แม่ริม และสะเมิง และรับขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง 
 4. โครงการธนาคารผลผลิตด้านการประมง 
  - ติดตามการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง     
อ่างเก็บน้ าบ้านแม่นาปูาก ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง 
 5. งานขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  -.ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน พื้นที่อ าเภอ
แม่แตง แม่ริม และสะเมิง ท าการตรวจสอบความถูกต้องพิกัดฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ขึ้นทะเบียน 
 6. โครงการเกษตรแปลงใหญ่ 
  - ติดตามเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอแม่แตง 
 7. โครงการควบคุมการท าประมงและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
  7.1 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าประมงอาสาเพ่ือสร้าง
การความเข้าใจในการใช้เครื่องมือประมงท่ีถูกกฎหมาย 
  7.2.ประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามจับสัตว์น้ าช่วงฤดูปลาน้ าจืดมีไข่ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ 
 8. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  8.1.ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ าเภอแม่แตง แม่ริม 
และสะเมิง พร้อมสนันสนุนปัจจัยการผลิตอ าเภอและ 15 ราย รวม 45 ราย โดยมอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 
ราย 2,000 ตัว อาหารปลารายละ 1 กระสอบ และเกษตรกรผู้น าอ าเภอละ 1 ราย รวม 3 ราย โดยสนับสนุน
อาหารปลารายละ 2 กระสอบ 
  8.2 ร่วมประชุมคณะท างานโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่อ าเภอ
แม่แตง เพ่ือพิจารณาการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรเพ่ิมเติมจ านวน 2 ราย และเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การ
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1 ราย และการจ้างงานเพิ่ม 1 ราย ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอแม่แตง 

 9. โครงการอาหารปลอดภัย 
  - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ค าแนะน าการขอรับการรับรองมาตรฐานการ

ผลิตสัตว์น้ า SL แก่เกษตรกรอ าเภอแม่แตง และอ าเภอแม่รมิ  
 10. โครงการอื่นๆ 
   10.1.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาะเลี้ยงสัตว์

น้ าจืดเชียงใหม่ เขต 1 เพ่ือสนันสนุนพันธุ์ปลานิลแก่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมส่งเสริม
อาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ของอ าเภอแม่แตง อ าเภอแม่ริม และอ าเภอสะเมิง รวม 30 ราย 

10.2 ร่วม... 
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    10.2.ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามประกาศ
กรมประมง ตามมาตรา 78 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 (กิจกรรมการเพาะเลี้ยงจระเข้)      
กับกรมประมงผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์   

   10.3.ส ารวจตลาดปลาน้ าจืด สถิติการประมง อ าเภอแม่แตง แม่ริม 
และสะเมิง  

   10.4.ให้บริการค าแนะน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   10.5.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เ พ่ือปูองกันและเตรียมการลด

ผลกระทบภัยแล้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
มติที่ประชุม รับทราบ 
               3.5.5 ส านักงานประมงอ าเภอแม่อาย 
  นางสาวอรรัมภา ราชมา ประมงอ าเภอแม่อาย รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. โครงการพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
 - ด าเนินกิจกรรมเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว โดยใช้ชุดเพาะฟักเคลื่อนที่
และวิธีฉีดฮอร์โมน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลท่าตอน 
 2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง 
  - ติดตามแปลงเรียนรู้ศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายรายใหม่ อ าเภอแม่อาย 
จ านวน ๒ ศูนย์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จ านวน ๑ ศูนย์ ตามงบประมาณอุดหนุนเพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้ด้าน
ประมงให้แก่ศูนย์เรียนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนต่อไป  
 3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ ราย 
 4. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เพ่ือตรวจสอบต าแหน่ง
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทบ.๑ (point) กับรูปแปลงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (polygon)  
 5. โครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  5.1 ส ารวจตลาดค้าสัตว์น้ าในเขตอ าเภอแม่อาย 
  5.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่องก าหนดพ้ืนที่และระยะเวลา
ฤดูสัตว์น้ ามีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก าหนดเครื่องมือ วิธีท าการประมง และเงื่อนไขในการประมง พ.ศ. 
๒๕๖๔ และตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๗ ได้บัญญัติห้ามมิให้
ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้เครื่องมือท าการประมงชนิดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้ไง่ที่มีช่องทางเข้า
ของสัตว์น้ าสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอแม่อาย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
               3.5.6 ส านักงานประมงอ าเภอฝาง 
  นายกอซี เปาะเยะ ประมงอ าเภอฝาง รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. กล่าวแนะน าตัว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ศูนย์ปูองกันและ
ปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กองตรวจการประมง ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ต าแหน่ง ประมงอ าเภอฝาง 
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) ส านักงานประมงอ าเภอฝาง ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. งานในหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามแผนฯ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.5.7 ส านัก... 




