
หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง  เมืองท่องเที่ยวลุม่น้ำโขง” 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ( Fisheries Co-ordinator : FC ) 
คร้ังที่  5 / 2564 

วัน  พฤหัสบดี  ที่   27   พฤษภาคม   พ.ศ.  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

--------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายสุทัศน์  เผือกจีน   ประมงจังหวัดหนองคาย 

2. นายอนุพงษ์  สนิทชน ผ.อ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย 

3. นายวัลลภ  กองกรม แทน ผ.อ.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) 

4. นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูม ิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

5. นายสมเกียรติ  พันธุระ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

6. นายอภิชาติ  ดงบังสถาน หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

7. นายบัลดล  โชติการ ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 

8. ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช  กุลรักษา ประมงอำเภอท่าบ่อ 

9. นางนัยน์ปพร  ศาลาแก้ว ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 

10. นางอุบลสิริ ดอนแพงชา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  -  ไม่มี 

ผู้ไม่มาประชุม 

   -  ไม่มี 
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เริ่มประชุมเวลา     1๐.00 น. 
        นายสุทัศน์  เผือกจีน  ประมงจังหวัดหนองคาย  ประธานในที่ประชุม  ได้เปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

          1.1.  เรื่อง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ    
หนองไผ่ หมู่ที่ 13  ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย นั้น จังหวัดหนองคาย  ได้มีหนังสือ
แจ้งให้งดจัดกิจกรรมทุกอย่าง เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 

           1.2.  เรื่อง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูน้ำแดง ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 15 สิงหาคม ของทุก
ปีให้ประชาสัมพันธ์ ลงในเว็ปไซด์ , ไลน์ และเฟสบุ๊ค ของสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

           1.3.  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบ เรื่องแนวทางการเลี้ยงปลาในฤดูฝน 

           1.4.  เรื่อง เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดหนองคาย ซึ่งจะเป็นมาตรฐานของจังหวัดหนองคาย ไม่ได้
อิงมาตรฐานของ กพ.อช. โดยใช้คำว่า NONGKHAI-BOS เนื้อหาพ้ืนฐานจะมีรายละเอียดคล้ายกรมประมง มีข้อ
แตกต่าง คือ ของกรมประมงเกษตรกรจะต้องเป็นเจ้าของพ้ืนที่ แต่ NONGKHAI-BOS เกษตรกรจะเช่าพื้นที่ก็ได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ   กะพงขาว รวม 7,240 ตัว เป็นขนาด 1 ซม. 4,000ะพงขาว รวม 7,240 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 
มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
          3.1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย 
                1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   
        1.1. ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม  แผน/ผล 327/168,382/344 ฟาร์ม 
    * ฟาร์มเดิมต่ออายุ  
       SL. 158/119 , 269/250  GAP. อื่นๆ 10/2 , 0/0 
    * ฟาร์มใหม่  43/34 , 58/39  
       SL. 33/30 , 58/39   GAP. นิล กปม. 10/4 ,  0/0  
   * ตรวจติดตามฟาร์มเดิม  115/50 , 55/55  
       SL. 29/29 , 55/55   GAP.นิล กปม. 43/6 , 0/0 
      GAP.ปลาดุก 41/13 , 0/0   GAP.อ่ืนๆ 2/2 , 0/0 
   * ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของกรมฯ 1/1  
        1.2. จำนวนฟาร์มท่ีได้รับรองมาตรฐาน 176 , 329  
    * ฟาร์มเดิมต่ออายุ SL. 116 , 235  
    * ฟาร์มใหม่ SL. 19 , 39  
    * คงสภาพการรับรองปี 62-63  
       SL. 26 , 55 SL.ปลาดุก 13 , 0  ปลาอ่ืน 1/0  โรงเพาะฟัก  1  

/ 1.3. ฟาร์มปี 62,63 
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        1.3. ฟาร์มปี 62,63 ยกเลิก (-) ยกระดับ (+) (ผล : นค,บก)  
       SL. 5 , 15  GAP. ปลาดุก + 2 , 0  
                          1.4. ตรวจปัจจัยการผลิต 493/286 , 573/390 ตัวอย่าง 
       1.5. สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ  303/174  
        - จากแหล่งเพาะเลี้ยง 240/132  
        - เฝ้าระวังสารตกค้าง 63/42  
        2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ดุก,ตะเพียน)  

    

       3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ (แผน/ผล)  
            1. สนับสนุนปัจจัยการผลิตรายเดิมปี 63 40/40  
            2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตรายเดิมปี 61-62 32/32  
            3. ติดตามสร้างองค์ความรู้ปี 61-64 32/32  
        4. สัตว์น้ำควบคุม (แผน/ผล)  
                      ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตาม 
พรก.การประมง 2558   แผน/ผล 16/16  
       5. พัฒนาศักยภาพด้านประมง (ผลิตสัตว์น้ำ)  
            ผลิตและปล่อยสัตว์น้ำ 5,600,000/1,600,010 ตัว  
         6. เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ (แผน/ผล)  
            1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 255/255 (พ.ค.-มิ.ย.) 
            2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 64 
                              หนองคาย  135/135   บึงกาฬ  120/120 
        7. การดูแลสัตว์ป่าคุ้มครอง (แผน/ผล)  
            1. เก็บรักษาของกลาง (ตัว)  63/63  
         8. Zoning by Agri-Map (แผน/ผล)  
      1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 200/100  (บก.มิ.ย.)  
      2. ให้คำแนะน้ำถ่ายทอดความรู้ 400/200  
 

/ 9. งานเงินทุนหมุนเวียน 

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

2562 2563 
1. สำรวจเศรษฐกิจฯหลังเข้าร่วม 
2. ทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
3. ถ่ายทอดความรู้จุลินทรีย์ ปม.1  
4. สนับสนุน ปม.1  
5. วางแผนการตลาด  
6. ติดตามประเมินผล  
7. จัดทำรายงานผลดำเนินการ  

1/0 
1/1 

41/41 
41/41 

1/0 
12/6 
1/0 

1/0 
1/1 

30/30 
30/30 

1/0 
12/6 
1/0 
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        9. งานเงินทุนหมุนเวียน (แผน/ผล)  
    1. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ 3,161,060/1,519,382  
    2. รายได้ 1,400,000/557,760  
    3. ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 106.82%  
        10. ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง (แผน/ผล)  
     1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 18/18  
     2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 54,000/54,000 (เม.ย.)  
     3. ติดตามการน้าความรู้ไปใช้ 18/0 (มิ.ย.) 
              4. จัดทำรายงานปี 64 (ก.ย.)  
       10. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม่  
     1. ฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไป 210/104 (มิ.ย. 106) เกษตรกรรุ่นใหม่ 15/15  
     2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต 225/104 , 15/15  
     3. ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 5/0 (มิ.ย.)  
     4. ติดตามประเมินผล 225/0 (ก.ค.,ก.ย.)  
     5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 1/0 (ก.ย.)  
        11. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง  
                  - ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 2561  
         1. จับสัตว์น้ำ ประเมินผลจับ,มูลค่า 1/0 (ก.ย.)  
        - ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 2563  
          1. จับสัตว์น้ำ ประเมินผลจับ,มูลค่า 2/2  
          2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 20,000/20,000  
          3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 1/0 (ก.ย.)  
        - ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 2564  
          1. อนุบาล/เลี้ยงปลาเพ่ือเป็นรายได้ 1/1  
          2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 80,000/80,000 (ก.พ. 64) 
          3. ประเมินผลผลิตก่อนและหลังปล่อย 3/1 (ก.พ. 64) 
          4. จับสัตว์น้ำประเมินผลผลิตมูลค่า 1/0 (ก.ย.) 
          5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 1/0 (ก.ย.)  
           12. ฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาสัตว์น้ำจืดของไทย  
         ผลิตและปล่อยปลาไทย 1,000,000/400,000 ตัว  
          13. โครงการภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดหนองคาย 
(ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนร่วมกับปลานิล)  
        1. ผลิตพันธุ์ปลา (ตัว) 2,700,000/0 (มิ.ย.) 
        2. อบรมให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ 900/900 (พ.ค.) 
        3. มอบพันธุ์ปลา (ราย) 900/0 (มิ.ย.) 
        4.มอบปัจจัยการผลิต (ราย) 900/0 (มิ.ย.) 
        5. ติดตามประเมินผล (ราย) 900/0 (ก.ค.-ก.ย.) 
        งบ/เบิกจ่าย 5,987 , 000/297 , 360  

/ 14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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          14. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 2563 - 25 พ.ค. 2564)       

งาน/โครงการ/กิจกรรม ได้รับ/เบิกจ่าย/% 
1. บุคลากรภาครัฐ  
2. สินค้าประมงสู่มาตรฐาน  
3. ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ  
4. ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  
5. พัฒนาเกษตรอินทรีย์  
6. ทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  
7. Zoning by Agri Map  
8. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร  
9. พัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี 
10. จัดระเบียบการประมง 15088 
11. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ (สธ)  
12. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ  
13. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ  
14. เยาวชนนักเพาะเลี้ยง  
15. เงินทุนหมุนเวียน   

2,472,385/2471,979/99.98 
390,900/299,750/76.68 

90,000/38,867/43.19 
137,300/97,998/71.38 

70,500/49,606/70.36 
147,500/146,010/98.99 
289,800/152,348/52.57 
179,000/109,820/61.35 

8,000/0/0 
4,100/4,030/98.29 

275,300/232,788/84.56 
297,000/259,753/87.46 

259,960/230,482/88.66 
 31,600/23,640/74,81 

1,158,300/657,162/56.74 
 

 

รวม 
 

 

5,772,045/4,750,595/82.30 
 

ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียน  4,653,345/4,117,072/88.48 
 

ไม่รวมพนักงานราชการ  2,143,300/1,628,177/74.44 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ   ก 

              3.2.  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) 
          สรุปผลการสถิติการส่งออกสินค้าประมง  ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564 

 

ชนิด/ประเภท 
ปริมาณ 
(ตัน/ตัว) 

มูลค่า 
(บาท) 

 สัตว์น้ำมีชีวิตแช่เย็น แช่แข็ง เพ่ือบริโภค 9,479.00 1,143,170.00 

 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 7,638,700.00 2,506,510.00 

 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำ  
 เกิน 20% 

716,546.42 39,431,559.24  

 ปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ำ) 461,520.00 7,879,900.00 

รวม . 9,181,793.32 397,687,059 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

/ 3.3.  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
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          3.3.  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
          สรุปผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564  ประจำเดือน  
พฤษภาคม  2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ          

  3.4.  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
  3.4.1. โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
    ดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลาตะเพียน  เพื่อขอรับ
การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
  3.4.2.  โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
       ดำเนินงานรับเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว และขอให้ประมงอำเภอ จัดส่งรายชื่อ
เกษตรกร,ไฟล์  อำเภอละ 100 ราย ส่งให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง  ต่อไป 
  3.4.3. โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri map) 
             ดำเนินการมอบปัจจัยอาหารและพันธุ์สัตว์น้ำ  เรียบร้อยแล้ว 

 3.4.4. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง    
                     - ดำเนินงานมอบปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ำจืดแล้ว  
   -  ทฤษฎีใหม่ 1 กลุ ่ม 1 ทฤษฎี  ได้ 800 ราย  หัวหน้าพิสาน กรมประมง  

ดำเนินการจัดซื้อเอง  ปลานิล  5-7 ซ.ม. (700ตัว/ราย) ประมาณช่วงเดือน สิงหาคม 2564 
  3.4.5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   
    ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
    - มาตรฐาน  SL     จำนวน    33   ราย  
    - มาตรฐาน  GAP   จำนวน    10   ราย 
  3.4.6. โครงการเกษตรอินทรีย์ด้านประมง 
    ดำเนินงาน ร่วมติดตามเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสสัตว์น้ำอินทรีย์       
(รายเดิมปี 2563)  จำนวน 20 ราย/ 20 ครั้ง 
  3.4.7. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
   กำหนดการวันที ่  7  กันยายน  2564   ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียนบ้านถ่อนวิทยา       
ต.บ้านถ่อน  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย 

มติที่ประชุม   รับทราบ                          
         /3.5.  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบกรมประมง 
สิ้นสุด  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม  2564 

งบสุทธิ 1,853,583.00 

        เบิกจ่ายแล้ว 1,516,021.45 

        คงเหลือ 335,570.55 

        คิดเป็น 81.79% 
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          3.5.  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
           3.5.1.  ประกาศกรมประมง เรื ่อง ข้อกำหนดให้ผู ้ประกอบกิจการการเพาะเลี ้ยงจระเข้        
ซึ ่งเป็นกิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้องแจ้งการประกอบกิจการ พ.ศ. 2563  
          1. เพิ่มเติมขั้นตอนการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท
กิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้  สำหรับกรณีผู้ประกอบกิจการที่ทำการเพาะเลี้ยงจระเข้ตาม พรบ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า  ดังนี้ 
    1) ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องยื ่นแจ้งการประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้เฉพาะชนิดพันธุ์จระเข้ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
    2) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือส านักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 

        2.1) สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้หรือไม่ 
        2.1.1) หากสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับ
กิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี ้ยงจระเข้  ให้สำนักงานประมงพื ้นที่
กรุงเทพมหานครหรือส านักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่  ออกหนังสือรับรองการ
แจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ให้กับผู้ประกอบ
กิจการได ้
        2.1.2) หากสถานประกอบกิจการตั้งอยู่นอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สำหรับ
กิจการการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี ้ยงจระเข้  ให้ส านักงานประมงพื ้นที่
กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ พิจารณาดำเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

        2.2) ตรวจสอบประเภทกิจกรรมในการเพาะเลี้ยงจระเข้  เช่น ฟาร์มเพาะพันธุ์
จระเข้ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ หรือฟาร์มเพาะพันธุ์และเลี้ยงจระเข้ 

     2. แก้ไขการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
ควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 

       1) ออกหนังสือรับรองฯ 1 ฉบับ ต่อประเภทชนิดจระเข้ที่ท าการเพาะเลี้ยงต่อ
สถานประกอบกิจการ (จระเข้ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และจระเข้ท่ีมิใช่จระเข้ตาม พรบ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า) 
        2) การระบุวันที ่ออกหนังสือรับรองฯ สำหรับสถานประกอบกิจการที ่ได้รับ
อนุญาตตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ระบุวันที่ออกหนังสือ
รับรองฯ เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
             3) การออกเลขท่ีหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
 
 
 

/ เลขที่หนังสือรับรอง 
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  เลขที่หนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการฯ มีจำนวน 13 หลัก ดังนี้  

                           
 
 
                   
                    
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

เลขชุดที ่5  หมายถึง ลำดับการแจ้งการประกอบกิจการฯ เรียงตามลำดับการแจ้งในแต่ละหน่วยงานโดย 
       แยกตามประเภทชนิดจระเข้และกิจกรรมการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
*หากข้ึนปี พ.ศ. ใหม ่ต้องเริ่มนับที ่00001 ใหม ่
                4.) การลงนามและการประทับตราในหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 
       ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท
กิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 907/2559 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราครุฑด้วยหมึกสีแดง 
          3.5.2. ประกาศกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการ
ประมงบางประเภท เช่น เครื่องมือโพงพาง เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ เป็นต้น (มาตรา ๖๗)                       

                   แนวทางการดาเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ทำการประมง  
           การดำเนินการของพนักงานเจ้าหนา้ที ่

            (1) กรมประมงมีนโยบายบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย  
ผู้ที่ครอบครองต้องมีเหตุผลแสดงให้ได้ว่ามีไว้เพ่ือใช้สำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเท่านั้น 

           (2) ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
            (3) ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดกับผู้ใช้/ครอบครอง หากตรวจสอบพบว่าครอบครองมี
ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าครอบครองเพ่ือใช้ในแหล่งน้ำสำธารณะให้ดำเนินคดีทุกกรณี 

/ (4) ดำเนินจับกุมผู้กระทำผิด 
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            (4) ดำเนินจับกุมผู้กระทำผิด ให้พนักงำน จนท.แสวงหำข้อเท็กำรจำหน่ายจจริงถึงต้น
ทางการจาหนา่ย 
            (5) นำคดีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ    

            รา้นคา้ผู้จำหน่ายเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ 
            สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความเสียหายของทรัพยากรสัตว์น้ำที่เกิด
จากการใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ทำการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ และหากรา้นคา้หรือผู้ประกอบการ
ได้จาหน่ายให้กับบุคคลไปใช้ในกำรกระทำความผิด ผู้จำหน่ายอาจเข้าข่ายลักษณะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำ
ความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย   
  3.5.3. ประกาศเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง  
             สำนักงานฯ  ได้ออกประกาศห้วงเวลาการขออนุญาตฯ และลงประกาศ ณ วันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
          3.4.  สำนักงานประมงอำเภอเมืองหนองคาย 
         - ปฏิบัติงานตามแผนโครงการที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
          3.5.  สำนักงานประมงอำเภอท่าบ่อ 
         - ปฏิบัติงานตามแผนโครงการที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
          3.6.  สำนักงานประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 
         - ปฏิบัติงานตามแผนโครงการที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว 
          - ต่ออายุ ทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)  ส่งก่อนสิ้นเดือน  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืนๆ  
  4.1. ตลาดปลานิล 
         แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายปลานิลกระชัง/ปลาดุก จากบริษัทโตมงคลหนองคาย  
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังจังหวัดหนองคาย  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยจัด
กิจกรรม จุดจำหน่ายปลานิลกระชัง/ปลาดุก ดังนี้      
         วันจันทร์  ตลาดชุมชนหนองคาย ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปหนองคาย  
(ตรงข้ามโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร) ตั้งแต่เวลา 15.00 น.- 18.00 น.  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนองคาย  เปิด 11 มิถุนายน 2564 
         วันพุธ ตลาดเกษตรกรจังหวัดหนองคาย (ตลาดสีเขียว) บริเวณถนนหลังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่เวลา 15.00 น.- 18.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
         วันศุกร์ ณ ลานน้ำพุพญานาค เทศบาลเมืองหนองคาย ตั้งแตเ่วลา 15.00 - 17.00 น.  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ยังเหลืออีก 2 ครั้ง  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 4 
มิถุนายน 2564 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

/ปิดประชุมเวลา 



หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง  เมืองท่องเที่ยวลุม่น้ำโขง” 
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ปิดประชุมเวลา    12.00   น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( นางสาวสิริวิมล  มุงคุณคำชาว ) 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 ( นางอุบลสิริ ดอนแพงชา ) 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง  เมืองท่องเที่ยวลุม่น้ำโขง” 

 
ภาพปรกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) 

คร้ังที่  5 / 2564 
วัน  พฤหัสบดี  ที่   27   พฤษภาคม   พ.ศ.  2564   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

--------------------------------------- 

 

 

 


