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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC)  

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 8/2563 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. 

ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Conference 
ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 

........................................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นางเพ็ญสุดา ยศแผ่น   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ประธาน 
                                                    (รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงราย) 
2. นายสุภาพ  แก้วละเอียด  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย 
3. นายธีระชัย ทิพย์ดวง   ผู้อ านวยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) 
4. นายชยพล อ้นน่วม   แทน ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง      
5. นายวิทยา มะสะ               หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
6. นางปรานอม ปันสีทอง             ประมงอ าเภอเชียงของ 
7. นายอนุพงษ์   กมลสิงห์  ประมงอ าเภอเทิง 
8. นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ  ประมงอ าเภอเวียงชัย 
9. นางสาวภคมน ศรีชัยเดชกุล  ประมงอ าเภอเมืองเชียงราย 
10. นายอายุวัฒน์ นิลศรี   ประมงอ าเภอพาน 
11. นายนิติพล   อ่ าศร ี                      ประมงอ าเภอแม่สรวย 
12. นายจิรพัฒน์  สัมมะวัฒนา  ประมงอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
13. นายสมัชชา หล้านามวงค์  ประมงอ าเภอเชียงแสน 
14. นายณรงค์ชัย ประใจ   ประมงอ าเภอแม่จัน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
15. นางวราลักษณ์  สัมมะวัฒนา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
16. นางสาวธันวรัชต์ แซ่ติว  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
17. นางสาวมาลัยทอง สุขรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นางสาวนงนุช เสาหิน  พนักงานพิมพ์ 
19. นายวีระพงษ์ โนนพิลา  นักวิชาการประมง 
20. นายศรัญญะ โยธา   นักวิชาการประมง 
21. นายมนตรี ใบยา   เจ้าหน้าที่ประมง 
22. นางสาวจิรัชยา ทาบุญสม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอินตา ถาแดง          หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ าเพ่ือการประมงเชียงราย               (ติดราชการ) 
2. นายเศกสรร  ศรีนาค     หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย        (ติดราชการ) 
                                   (ได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานมาทางกลุ่มไลน์ FC)     
3. นางสาวภคพร ไหสุภา     หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สนง.ประมงจังหวัดเชียงราย  
                                    (ไปราชการกรุงเทพฯ) 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะน าข้าราชการมาด ารงต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่าน

ตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) ด้วยกรมประมงได้มีค าสั่ง ที่ 899/2563 ลงวันที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ราย นายธีระชัย ทิพย์ดวง มาด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) 
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ได้มารายงานตัวที่จังหวัด
เชียงรายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  

1.2 แนะน าข้าราชการมาด ารงต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งประมงอ าเภอพาน กรมประมงได้มี
ค าสั่ง ที่ 976/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ราย                 
นายอายุวัฒน์ นิลศรี ต าแหน่งเจ้าพนักงานประมงอาวุโส (ประมงอ าเภอเชียงดาว) 
ส านักงานประมงอ าเภอเชียงดาว ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มาด ารงต าแหน่ง              
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (ประมงอ าเภอพาน) ส านักงานประมงอ าเภอพาน ซึ่งจะได้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอ าเภอพาน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

1.3 ด้วยปัจจุบันมีเรื่องโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ จึงต้องท าการประชุมผ่านทาง 
ระบบ Zoom เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัด จังหวัดเชียงราย ได้มี
หนังสือแจ้งเตือนและกระตุ้นให้ใช้มาตรการที่เคยประกาศไว้ อย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกัน
การติดเชื้อ และปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงความห่วงใยข้าราชการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา มาด้วย 

1.4 การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถือเป็นมาตรการและ
วาระส าคัญของจังหวัดให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรและประชาชนได้รับรู้
รับทราบ ถึงการน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร 
ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือลดการเผา ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน และจะมีการจัดกิจกรรมกีฬา
เพ่ือระดมทุนป้องกันไฟป่าหมอกควัน  เช่น ยิงปืน กอล์ฟ และ เดิน วิ่ง ปั่น ซึ่งจะจัดใน
เดือนมกราคม 2564 

1.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท างาน ให้ถ่ายรูปส่งจังหวัด ภายในวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีการคัดเลือกจากภาพถ่ายว่าหน่วยงานไหนปรับปรุงได้ดี แล้วจะมี
คณะกรรมการ เข้ามาเยี่ยมชมและตัดสิน เพ่ือมอบประกาศนียบัตร ให้หน่วยงานที่ท าได้
ดีเด่น 

1.6 งานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม 2563 จังหวัดเชียงราย จัดที่ศูนย์แสดง
สินค้า GMS ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. (ข้าราชการแต่งชุดปกติขาวไม่สวมหมวก) เวลา 
๑๐.๐๐ น. มีงานจิตอาสา ที่หนองบัว ต.บ้านดู่ (แต่งกายชุดจิตอาสาเสื้อสีเหลือง) และมี
การสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ที่วัดฝั่งหมิ่น เวลา ๑๐.๐๐ น. (ชุดโทนสีขาว) 
เวลา ๑๘.๐๐ น. และพิธีจุดเทียนชัย (การแต่งกายชุดขาวใหญ่) 

1.7 จังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 ได้ก าหนดจัดวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
2563 ที่ โรงเรียนบรรพตวิทยา บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  
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1.8 การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๒๐ ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก                     
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ –     
๑๐ ม.ค.๖๔ 

1.9 การจัดงานเชียงรายดอกไม้งามและดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑๗ โดยเทศบาลนครเชียงราย 
ได้ก าหนดจัด ระหว่างวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๓ – 10 ม.ค.๖4 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย  

1.10 การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดิน น้ า ป่า เฉลิม             
พระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เป็นโครงการที่ต้องให้ความส าคัญและต้องขอ
งบประมาณไปยังกรมประมง มาด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการ
ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งส านักงานฯ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานส่งให้คณะท างานของจังหวัด
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  

1.11 แนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 25๖๓ ตามเอกสารที่ส่งไปในห้องไลน์ของส านักงานฯ และห้อง FC 
ขอความกรุณาช่วยดาวน์โหลด ลงมาอ่านกันด้วย 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 7/2563) 
 

 

มติที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุม  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/พิจารณา 
- ไม่มี - 

 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย)   

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 (โดย Power Point) ดังนี้  
 1. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  

  - ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว 45,000 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 0.74  

  2. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  - ได้ด าเนินการตรวจประเมินฟาร์ม (GAP) +SL) ไปแล้ว 56 ฟาร์ม  
  - ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าสวยงาม ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 3. กิจกรรม โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  - ก าหนดด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564  

  4. โครงการฟื้นฟูปลาไทยฯ  
  - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน 

 5. กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง  
- ได้ด าเนินการส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าไปแล้ว 1 ครั้ง 
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  6. กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน 
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 

                      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 - ได้ด าเนินการส ารวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าประจ าถิ่นไปแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  
                                 33.33 
 - ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการไปแล้ว 1 ครั้ง  

8. กิจกรรม การก ากับดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (สัตว์น้ าควบคุม) 
  - อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

 9. กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
      - จะได้เริ่มด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่จังหวัดพะเยา 1 แปลง (ปลานิล) 

  10. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
     - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน 

 11. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม และพรรณไม้น้ า 
   - ได้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่สนใจและศึกษาดูงานไปแล้ว 86 ราย                
    คิดเป็นร้อยละ 100 

  12. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
   - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน   

                          13. งานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
  - ได้ด าเนินการจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ า จ าหน่ายได้ 89,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 

2.31 และจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ า ไปแล้ว 304,596 ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.45 
 14. โครงการลดหมอกควัน ด าเนินการปี 2561 – 2563 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5,295 ราย แหล่งน้ า 381 แห่ง พ้ืนที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 11,423 ไร่ ใช้ฟางข้าวทั้งหมด 34,269 ตัน ผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้ 
418,641 กิโลกรัม รายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ า 16,809,090 บาท ซึ่งจะได้
ด าเนินการต่อในปี 2564 และจะได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป  

 15. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564   
- ณ ตอนนี้ทางศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ 3,463,350 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว      
  1,154,340.68 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 33.33 % 
 

4.2 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑ (เชียงราย) 
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑ (เชียงราย) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ (เสนอโดย Power Point) 

1. ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต 
                            - ได้ด าเนินการออกไปแล้วประจ าเดือนนี้ 374 ฉบับ 

2. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออก 
                           - ได้ด าเนินการไปแล้วประจ าเดือนนี้ 755 ครั้ง  

3. ตรวจสอบปัจจัยการผลิตส่งออก 
                          - ได้ด าเนินการไปแล้วประจ าเดือนนี้ 6 ครั้ง 
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 4. ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ส่งออก 
                            - ได้ด าเนินการไปแล้วประจ าเดือนนี้ 191 ครั้ง 

5. ประชาสัมพันธ์ 
                            - ได้ด าเนินการไปแล้วประจ าเดือนนี้ 60 ครั้ง 

6. งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
                            - ณ ตอนนี้ ทางศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณทั้งหมด 557,000.00 เบิกจ่ายไปแล้ว 

372,955.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.95 % 
 7. สถิติการส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  

  - อันดับ 1 ด่านเชียงแสน มีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุด มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้ า  
439,948.16 กิโลกรัม คิดเป็นเงินมูลค่า 26,673,221.62 บาท รองลงมา                 
ด่านแม่สาย อันดับสุดท้าย ด่านเชียงของ มีมูลค่าการส่งออกน้อยที่สุด  รวมทั้งหมด 
521,711.66 กิโลกรัม คิดเป็นเงินมูลค่า 31,629,350.62 บาท 

8.  5 อันดับแรก มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ าที่ส าคัญ 
    - อันดับที่ 1 ปลากะตักตากแห้ง มีปริมาณการส่งออก 410,550.00 กิโลกรัม  
       คิดเป็นเงินมูลค่า 21,023,752.92 บาท 
 - อันดับที่ 2 กุ้งขาว แช่เย็น มีปริมาณการส่งออก 12,415.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมูลค่า 1,950,275.00 บาท  
 - อันดับที่ 3 ปลาดุกมีชีวิต มีปริมาณการส่งออก 21,500.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมูลค่า 825,000.00 บาท 
 - อันดับที่ 4 หมึกกล้วย แช่เย็น มีปริมาณการส่งออก 7,973.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมูลค่า 736,368.00 บาท  
 - อันดับที่ 5 ปลานิล มีชีวิต มีปริมาณการส่งออก 13,313.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมูลค่า 656,170.00 บาท 
9.  3 อันดับ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ส าคัญ 
    - อันดับที่ 1 ปลาซาร์ดีน (ปลากระป๋อง) มีปริมาณการส่งออก 6,200 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมูลค่า 561,430.00 บาท 
 - อันดับที่ 2 กะปิ มีปริมาณการส่งออก 2,149.00 กิโลกรมั               
       คิดเป็นเงินมูลค่า 276,985.00 บาท 
 - อันดับที่ 3 ปลาซาบะบรรจุกระป๋อง มีปริมาณการส่งออก 2,581.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมูลค่า 151,656.00 บาท  
10. อ่ืน ๆ   
 - ทางศูนย์ฯ น าเสนอรูปภาพการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าส่งออกแต่ละด่านพรมแดน  
        โดย Power point  
 

4.3 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ร่วมกับส านักงาน

ประมงจังหวัดเชียงราย โดยประมงอ าเภอเทิง ในการตรวจปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายด้านการประมง พบผู้กระท าความผิด 1 คดี คือโพงพาง ที่แม่น้ าอิง อ.เทิง 

 - โครงการอื่นๆ ได้ด าเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว  
 - ปัญหา อุปสรรค อื่นๆ ไม่มี 
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4.4 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 
    ด้วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย ติดราชการ ได้ส่งรายงานผล 
    การปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 ทางกลุ่มไลน์ FC ดังนี้ (Power Point) 

1. ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
- แผนกิจกรรมผลิตบทความข่าวสารด้านการประมงได้ด าเนินการไปแล้ว 24 เรื่อง 
- เผยแพร่ข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงด าเนินการไปแล้ว  

120 เรื่อง/2,745 ครั้ง    
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร พยากรณ์อากาศและบริการสังคม   
  342 เรื่อง/3,050 ครั้ง  
- ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ด าเนินการแล้ว 1 ครั้ง 

2. รายงานการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกรมประมงตามนโยบาย 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่, โครงการ Agri Map, โครงการ
บริหารจัดการด้านประมง และโครงการเกษตรอินทรีย์ ได้ด าเนินการแล้ว 8 เรื่อง / 
406 ครั้ง  

3. แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
    - ประเด็นบริหารจัดการด้านการประมง 18 เรื่อง/427 ครั้ง 
    - ประเด็นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง 42 เรื่อง/1,281 ครั้ง 
    - ประเด็นโครงการ Zoning 4 เรื่อง/244 ครั้ง 
    - ประเด็นเกษตรอินทรีย์/เกษตรทฤษฎีใหม่ 8 เรื่อง/151 ครั้ง 
    - ประเด็นเกษตรแปลงใหญ่ 8 เรื่อง/61 ครั้ง 
    - ประเด็นข่าวเกษตร/เตือนภัยเกษตร 8 เรื่อง/61 ครั้ง 
    - ประเด็น Smart Farmer/Smart office 4 เรื่อง/182 ครั้ง 
4. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  

                      - ณ ตอนนี้ ทางสถานีวิทยุฯ ได้รับงบประมาณทั้งหมด 120,000.00 บาท เบิกจ่าย 
ไปแล้ว 35,554.25 บาท  

5. อ่ืน ๆ  
- ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง ฯ ได้ไปถ่ายทอดเสียง “สารพลังเครือข่าย

เกษตรกรปลอดการเผา” อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

มติที่ประชุม       รับทราบ 

 

4.4 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 
4.4.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
 - การเบิกจ่าย ส านักงานฯ ได้รับเงินจัดสรรจากกรมประมง ทั้งหมด 1,306,788.00 

บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 293,050.01 บาท คงเหลือ 1,013,737.99 บาท ร้อยละการ
เบิกจ่าย 22.43 % ส่วนใหญ่ได้รับโอนเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างพนักงาน
ราชการ และส่วนใหญ่ได้เบิกเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ และพนักงาน
ราชการ และโครงการพระราชด าริฯ 
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4.4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง ดังนี้  
 - โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agrimap) ได้รับการ

จัดสรรให้ติดตามเกษตรกรรายเดิม (ปี 2563) อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผน 
- โครงการ ศพก. ได้ก าหนดให้ประมงอ าเภอรายงานตามแบบฟอร์ม และจัดท าแบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมคัดเลือก ศพก.รายใหม่ โดยงบประมาณอยู่ระหว่างรอการ
จัดสรร จากกรมประมง  

- การข้ึนทะเบียนเกษตรกร อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนงาน  
 

4.4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง ดังนี้  
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีนี้ทั้งจังหวัดจัดสรร 270 ราย โดยแบ่งเป็นอ าเภอละ 

15 ราย ประกอบด้วย เครือข่าย 14 ราย แกนน า 1 ราย มีการพัฒนาเครือข่าย
ด้านการประมงปีละ 1 ครั้ง เบี้ยเลี้ยงเกษตรกร รายละ 100 บาท  สนับสนุน             
พันธุ์ปลา 2,000 ตัว อาหาร 1 กระสอบ ผู้น าได้เพ่ิมอีก 1 กระสอบ ซึ่งอาหาร
ปลาทางกรมเป็นคนจัดซื้อ  ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

 

4.4.4 ประมงอ าเภอเมืองเชียงราย  
 - ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 
  

4.4.5 ประมงอ าเภอเทิง  
- ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

4.4.6 ประมงอ าเภอเชียงของ  
- ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 

4.4.7 ประมงอ าเภอเวียงชัย  
- ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 

4.4.8 ประมงอ าเภอพาน 
- ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 

4.4.9 ประมงอ าเภอเชียงแสน  
- ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 

4.4.10 ประมงอ าเภอแม่จัน  
- ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 

4.4.11 ประมงอ าเภอแม่สรวย 
- ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 

4.4.12 ประมงอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
- ได้ด าเนินงานโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

 

มติที่ประชุม               รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี)  
5.1 ประธาน ขอสอบถาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย เรื่อง 

การส่งแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ต้องให้ประมงอ าเภอส่งแผนเหมือนทุกปีท่ีผ่านมา
หรือไม่  

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย ตอบข้อซักถาม 
- ทางศูนย์ฯ ขอเน้นย้ าเรื่องการท าฟางข้าวในบ่อปลา ประมงอ าเภอสามารถประกาศ 
หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนหรือเกษตรกรในพ้ืนที่ได้เลย ถ้าเกษตรกรคนไหนมี
หลักฐาน รูปภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เข้าวาระการประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมา นั้น 
ทางศูนย์ฯ สามารถให้การสนับสนุนได้ทันที  

ประมงอ าเภอเทิง ได้สอบถามทางศูนย์วิจัยฯ  
- ส านักงานประมงอ าเภอเทิง ได้รับหนังสือขอสนับสนุนพันธุ์ปลา จากการท าปุ๋ยหมัก 
จากเกษตรกรหลายหมู่บ้าน ก่อนที่จะมีประกาศหลักเกณฑ์ตามที่ ทางศูนย์ฯ             
ได้แจ้ง นั้น จะต้องแจ้งเกษตรกรไปยังไง  

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย ตอบข้อซักถาม 
- ให้แจ้งเกษตรกรว่า แหล่งน้ าเรามีจ านวนมาก แต่เราสนับสนุนพันธุ์ปลาได้แค่               
300 แห่ง ดังนั้น ให้แหล่งน้ าที่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และส่งเรื่องมาที่
ส านักงานประมงอ าเภอ หากครบ 300 แห่งแล้ว หลังจากนั้นจะไม่ได้รับการ
พิจารณาในปีนี้  ขอให้ประมงอ าเภอแจ้งว่า การใช้ฟางข้าวท าอาหารธรรมชาติ                 
ในแหล่งน้ า เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเพ่ือเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานกรมประมงเรา ต่อไปด้วย    

มติที่ประชุม               รับทราบ 

 
   

เลิกประชุมเวลา 10.35 น. 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบการประชุม FC ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 


