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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบายของกรมประมง (FC) และประชุมข้าราชการ  

เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจงัหวัดเชียงราย ประจ าเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 

........................................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นางเพ็ญสุดา ยศแผ่น   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ประธาน 
                                                    (รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงราย) 
2. นายสุภาพ  แก้วละเอียด  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงราย  
3. นายเศกสรร  ศรีนาค   หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย  
4. นางสาวภริตา แก้วจุฬา  แทน ผู้อ านวยศูนย์บรหิารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) 
5. นายวิทยา มะสะ               หัวหน้ากลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
6. นางสาวภคพร ไหสุภา   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร ์
7. นางปรานอม ปันสทีอง             ประมงอ าเภอเชียงของ 
8. นายอนุพงษ์   กมลสิงห ์  ประมงอ าเภอเทงิ 
9. นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ  ประมงอ าเภอเวียงชัย 
10. นางสาวภคมน ศรีชัยเดชกุล  ประมงอ าเภอเมืองเชียงราย 
11. นายนิติพล   อ่ าศรี                      ประมงอ าเภอแมส่รวย 
12. นายจิรพฒัน์  สัมมะวัฒนา  ประมงอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
13. นายสมัชชา หล้านามวงค์  ประมงอ าเภอเชียงแสน 
14. นายณรงค์ชัย ประใจ   ประมงอ าเภอแม่จัน 
15. นางวราลักษณ์  สัมมะวัฒนา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
16. นางสาวธันวรัชต์ แซ่ติว  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
17. นางสาวมาลัยทอง สุขรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
18. นางสาวนงนุช เสาหิน  พนักงานพิมพ ์
19. นายวีระพงษ์ โนนพิลา  นักวิชาการประมง 
20. นายศรัญญะ โยธา   นักวิชาการประมง 
21. นายมนตรี ใบยา   เจ้าหน้าที่ประมง 
22. นางสาวจริัชยา ทาบุญสม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชนนวัช อุตสาสาร     ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง     (ติดราชการ) 
2. นายอินตา ถาแดง          หัวหน้าหน่วยบูรณะแหลง่น้ าเพื่อการประมงเชียงราย               (ติดราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
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ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1.1 การร่วมกิจกรรม kick off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผา

ฟาง สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน” ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว                
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านปง หมู่ที่ 6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย                   
จ.เชียงราย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส 
พรหมเผ่า) เป็นประธาน  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้งบกลุ่มจังหวัด 13 ล้าน 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ เกษตร ประมง ปศุสัตว์ สถานีพัฒนาที่ดิน            
เป็นเจ้าภาพ และท าโมเดล 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 
- ได้เสนอ ในกิจกรรมดังกล่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย            

มีสปอตโฆษณา กับ เอกสารเผยแพร่ในการร่วมงานดังกล่าวด้วย 
  1.2 ด้วยในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัด

เชียงราย ได้จัดพิธีในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ 
จังหวัดเชียงราย (ศูนย์ GMS) โดยขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

1.3 ด้วยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดประชุม AIC 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัด
นิทรรศการ เกี่ยวกับนวัตกรรม โดยท่าน อลงค์กร มาเป็นประธานเปิดงาน จึงขอเชิญ          
ผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมงานได ้

1.4 กิจกรรมจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้เปลี่ยนสถานที่
จากอ าเภอเวียงชัย เป็นอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย    

1.5 ด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงราย ในช่วง
วันหยุดยาว วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 (ก าหนดการยังไม่มา) 

นายวิทยา มะสะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ แจ้ง เรื่อง 
  1.6 ด้วยในวันที่  15 พฤศจิกายน 2563 ผู้ ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                   

(นายวีระชาติ) ร่วมกับ ปตท. และบางกอกแอร์เวร์ จะได้เข้ามาดูงานเกษตรอินทรีย์             
ที่บ้านทุ่งต้อม อ าเภอเทิง จึงขอเชิญประมงอ าเภอเทิงเข้าร่วมด้วย (ก าหนดการยังไม่มา) 

 
มติท่ีประชุม       รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 (ครั้งท่ี 5/2563) 
 

 

มติท่ีประชุม       รับรองรายงานการประชุม  
 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเน่ือง/พิจารณา 
- ไม่มี - 

 

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย)   

ในปีงบประมาณ 2564 ทางศูนย์ฯ มีโครงการที่รับผิดชอบทั้งหมด 13 งาน/โครงการ 
 (โดย Power Point) ดังนี้  

 1. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  
  - แผนทั้งปี 5,400,000 ตัว (ซึ่งจะได้สนับสนุนในวันส าคัญต่างๆ ครั้งละ 500,000 ตัว   
                       จังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตร ครั้งละ 20,000 ตัว) 
  - โควตาประมงอ าเภอ อ าเภอละ 500,000 ตัว หรืออ าเภอละ 250,000 ตัว 

  2. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
  - แผนตรวจประเมินฟาร์มทั้งปี (GAP+SL) 617 ฟาร์ม  
                       สัตว์น้ าสวยงาม จ านวน 2 ฟาร์ม 
  - ในปีนี้ทางศูนย์ฯ จะลด SL เพิ่ม GAP กุ้งก้ามกราม โดยเนน้พื้นที่ อ.แม่จัน 

 3. กิจกรรม โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
  - แผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตรายใหม่ (เชียงราย 40 ราย , พะเยา 20 ราย) 
                          รวม 60 ราย 
  - แผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตรายเดิมและสง่เสรมิองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง 
                          อินทรีย์ รายเดิม (เชียงราย 29 ราย, พะเยา 11 ราย) รวม 40 ราย 

  4. โครงการฟ้ืนฟูปลาไทยฯ  
  - แผนผลิต/ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าทั้งปี 1,000,000 ตัว เช่น กิจกรรมจิตอาสา 

 5. กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง  
- แผนผลิตเพื่อปล่อย/ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ 110,000 ตัว 
- แผนคัดเลือกแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า 7 แห่ง 
- แผนติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน า 14 ครั้ง 
- แผนส่งเสริมการพัฒนาประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ 10 ราย 
- แผนส ารวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า 3 ครั้ง 

  6. กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
- แผนผลิตเพื่อปล่อย 300,000 ตัว  
- แผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 80 ราย 

7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
                      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 - แผนส ารวจและรวบรวมพันธ์ุสัตว์น้ าประจ าถ่ิน 3 ครั้ง 
 - แผนติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  10 ครั้ง 
 - แผนจัดท าจุดเรียนรู้สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  1 แห่ง 

8. กิจกรรมการก ากับดูแลและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (สัตว์น้ าควบคุม) 
  - แผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการการ 
                                เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 15 ราย 

- แผนติดตามเฝ้าระวัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ให้ด าเนินการได้ตามประกาศ
ก าหนด 3 แห่ง แห่งละ 2 ครั้ง โดยให้เน้น จระเข้ 
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 9. กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
      - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน 

  10. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
     - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน 

 11. ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม และพรรณไม้น้ า 
   - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน 

  12. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  
   - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน 

 13. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
   - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน   

                          14. งานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
  - อยู่ระหว่างรอแผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
 15. โครงการลดหมอกควัน ด าเนินการปี 2561 – 2563 
-  - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5,295 ราย แหล่งน้ า 381 แห่ง 
    พื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11,423 ไร่ ใช้ฟางข้าวทั้งหมด 34,269 ตัน 

    ผลผลิตสัตว์น้ าที่ได้ 418,641 กิโลกรัม รายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ า 
     16,809,090 บาท 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ชมเชยเรื่อง การลดปัญหาหมอกควัน ว่าทาง                
กรมประมงได้ด าเนินการได้ดี ขอให้ด าเนินการต่อไป โดยในการขอรับการสนับสนุน
พันธ์ุปลา ในปีงบประมาณ 2564 มีหลักเกณฑ์  ดั งนี้  1) ให้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการ 2) มีรูปภาพประกอบในการจับผลผลิต 3) มีการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิต ท าเป็นรูปแบบการใช้จ่ายเงินได้ย่ิงดี 4) มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยน า
ฟางข้าวหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาสรา้งอาหารในแหล่งน้ า ให้แนบมากับใบ
ขอพันธ์ุปลากับแหลง่น้ าได้เลย ทางศูนย์ฯ จัดสรรให้ได้ 300 แห่ง จาก 2 พันกว่าแห่ง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งหมด   

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ขอช้ีแจงเพิ่มเติม ขอให้ประมงอ าเภอกรองเรื่องขอโครงการมาก่อน
ว่าเข้าเงื่อนไขในเรื่องอาหารธรรมชาติ หรือในเรื่องนี้หรือไม่   

 16. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564   
- ณ ตอนนี้ทางศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ 972,040 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
   299,320 บาท คงเหลือ 672,320 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 30.79  

 
4.2 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑ (เชียงราย) 

- ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑ (เชียงราย) ปัจจุบันมีด่านตรวจประมงในสังกัดที่
ต้องดูแล 2 ด่านตรวจประมง คือ ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และด่านตรวจ
ประมงตาก จ.ตาก มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเหมือนเดิม อัตราก าลั ง                        
มีข้าราชการ 5 อัตรา ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา พนักงานราชการ 5 อัตรา จ้างเหมาบริการ             
3 อัตรา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (Covid-19) ท าให้ด่านตรวจประมง
บางจุดต้องปิดไป เหลือ 5 จุด คือ อ.เชียงแสน 3 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร หน้าที่ว่าการ
อ าเภอเชียงแสน ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และท่าเรือห้าเชียง อ.เชียงของ 1 แห่ง คือ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) และ อ.แม่สาย 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดน
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ถาวรสะพานข้ามแม่น้ าสาย แห่งที่ 2 ซึ่งมีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
ดังนี ้(เสนอโดย Power Point) 
1. ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต 

                            - แผนทั้งปี 7,410 ฉบับ ได้ด าเนินการออกไปแล้วในเดือนตุลาคม 2563 363 ฉบับ 
2. เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการน าเข้าและส่งออก 

                           - แผนทั้งปี 7,100 ครั้ง ได้ด าเนินการไปแล้วในเดือนตุลาคม 2563 680 ครั้ง  
3. ตรวจสอบปัจจัยการผลิตส่งออก 

                          - ตรวจสอบอาหารสัตว์น้ าส่งออก แผนทั้งปี 60 ครั้ง ได้ด าเนินการไปแล้วในเดือน  
ตุลาคม 2563 5 ครั้ง  

4. ตรวจสอบสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ส่งออก 
                            - แผนทั้งปี 3,460 ครั้ง ได้ด าเนินการไปแล้วในเดือนตุลาคม 2563 177 ครั้ง  

5. ประชาสัมพันธ์ 
                            - แผนทั้งปี 540 ครั้ง ได้ด าเนินการไปแล้วในเดือนตุลาคม 2563 48 ครั้ง  

6. งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
                            - งบประมาณได้รับครั้งแรก ทั้งหมด 557,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 7. สถิติการส่งออกสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (ต.ค.63) 

  - อันดับ 1 ด่านเชียงแสน มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด มปีริมาณการส่งออกสัตว์น้ า  
126,575.10 กิโลกรัม คิดเป็นเงินมูลค่า 9,599,651.31 บาท รองลงมา ด่านแม่สาย 
มีมูลค่าการส่งออก 42,300.00 กิโลกรัม คิดเป็นเงินมูลค่า 2,178,000.00 บาท            
อันดับสุดท้าย ด่านเชียงของ มีมูลค่าการส่งออก 60,006.00 กิโลกรัม คิดเป็นเงินมูลค่า 
4,354,157.00 บาท  

8.  5 อันดับแรก มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ าท่ีส าคัญ 
    - อันดับที่ 1 ปลากะตกัตากแหง้ มีปรมิาณการส่งออก 81,150.00 กิโลกรมั               
       คิดเป็นเงินมลูค่า 4,716,494.02 บาท 
 - อันดับที่ 2 กุ้งขาว แช่เย็น มีปริมาณการส่งออก 11,665.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมลูค่า 1,835,325.00 บาท  
 - อันดับที่ 3 ปลานิล มีชีวิต มีปรมิาณการส่งออก 18,663.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมลูค่า 1,002,520.00 บาท 
 - อันดับที่ 4 ปลาดุก มีชีวิต มีปริมาณการสง่ออก 20,140.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมลูค่า 914,600.00 บาท  
 - อันดับที่ 5 หมึกกล้วย แช่เย็น มีปริมาณการสง่ออก 7,645.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมลูค่า 713,452.00 บาท 
9.  3 อันดับ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีส าคัญ 
    - อันดับที่ 1 ปลาซาร์ดีน (ปลากระป๋อง) มีปริมาณการสง่ออก 16,021.00 กิโลกรัม               
       คิดเป็นเงินมลูค่า 1}498}179.00 บาท 
 - อันดับที่ 2 น้ าปลา มีปรมิาณการส่งออก 27,361.00 กิโลกรมั               
       คิดเป็นเงินมลูค่า 798,997.29 บาท 
 - อันดับที่ 3 ปลาซาบะบรรจุกระป๋อง มีปริมาณการส่งออก 2,581.00 กิโลกรมั               
       คิดเป็นเงินมลูค่า 151,656.00 บาท  
 



-6- 
 

10. อ่ืน ๆ   
 - ทางศูนย์ฯ น าเสนอรูปภาพการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าสง่ออกแต่ละด่านพรมแดน  
        โดย Power point  
 

4.3 สถานีวิทยุกระจายเสยีงกรมประมงจังหวัดเชียงราย 
     สถานีวิทยุฯ เสนอแผนการปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณ 2564 ดังนี้ 
     (น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน โดย Power Point) 

1. ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
- แผนกิจกรรมผลิตบทความข่าวสารด้านการประมงทัง้ปี 120 เรื่อง  
  (ต.ค.63 12 เรื่อง) 
- เผยแพร่ข้อมลูด้านการส่งเสริมและพฒันาอาชีพประมง 252 เรื่อง/14,400 ครั้ง    
  (ต.ค.63 60/1,395 ครั้ง) 
- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร พยากรณ์อากาศและบริการสังคม   
  18,000 เรื่อง/ครัง้ (ต.ค.63 180/1,550 ครัง้) 
- ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่แผนทั้งปี 12 ครั้ง 

2. รายงานการด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผลงานกรมประมงตามนโยบาย 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ , โครงการ Agri Map, โครงการ
บริหารจัดการด้านประมง และโครงการเกษตรอินทรีย์ แผนทั้งปี 4 เรื่อง / 203 ครั้ง 
ต่อโครงการ 

3. แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
    - ประเด็นบรหิารจัดการด้านการประมง 8 เรือ่ง/214 ครั้ง 
    - ประเด็นส่งเสริมและพฒันาอาชีพด้านการประมง 21 เรื่อง/640 ครัง้ 
    - ประเด็นโครงการ Zoning 2 เรื่อง/122 ครั้ง 
    - ประเด็นเกษตรอินทรีย์/เกษตรทฤษฎีใหม่ 4 เรื่อง/78 ครั้ง 
    - ประเด็นเกษตรแปลงใหญ่ 4 เรื่อง/31 ครัง้ 
    - ประเด็นข่าวเกษตร/เตือนภัยเกษตร 4 เรื่อง/31 ครั้ง 
    - ประเด็น Smart Farmer/Smart office 2 เรื่อง/92 ครั้ง 
4. งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2564  

                      - อยู่ระหว่างรองบประมาณจากกรมประมง 

5. อ่ืน ๆ  
- ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง ฯ ไดไ้ปท ากิจกรรมที่ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก 

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้ฝากเรื่องขอสนับสนุนพันธ์ุปล า                 
กับทางกรมประมง มาปล่อยที่ไร่ห้วยสัก เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563        
จึงขอฝากเรื่องมาทางกรมประมง และขอเชิญผู้บริหารหน่วยงานกรมประมง               
มาร่วมงานด้วย    

มติท่ีประชุม       รับทราบ 
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4.4 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 
4.4.1 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร ์หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรือ่ง ดังนี้ 

- งบประมาณประจ าปี 2564 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณ 
ณ ปัจจุบัน ทั้งหมด 498,088.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 130,507.76 บาท 
คงเหลือ 206,265.24 บาท ร้อยละการเบิกจ่าย 26.19 %  

- ขอให้ประมงอ าเภอทุกอ าเภอส่งรายงานงบเดือนวันท าการ ทุกๆ สิ้นเดือน เสนอ
โดยนายอ าเภอเป็นผู้ลงนาม และออกเลขของอ าเภอ พร้อมรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน จัดส่งมาที่ส านักงานฯ ด้วย และเดือนตุลาคม 63 ให้หมายเหตุจ านวน
วันลาสะสมของปีที่ผ่านมาด้วย 

4.4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง ดังนี้  
แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1) โครงการ Zoning ปีนี้ถูกตัด อยู่ระหว่างรอหนังสือจากกรมมาอีกที 
2) โครงการเกษตรอินทรีย์ ส านักงานฯ ได้เสนอ 120 ราย ถูกตัดเหลือ 40 ราย 

ด าเนินการที่ ทุ่งต้อม อ.เทิง และ อ.เชียงของ 
3) โครงการ GAP ด าเนินการที่ อ.เทิง อ.พาน และ อ.แม่สรวย เป็นเรื่องของกบ      

ถ้างบประมาณมา จังหวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
4) โครงการ ศพก. ด าเนินการเหมือนเดิม ยอด 200 ราย เหลือ 100 ราย              

แต่งบประมาณถูกตัดลดลง ตามที่ส านักงานฯ ได้ให้ประมงอ าเภอด าเนินการ
คัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เพิ่มรายละเอียดว่าแต่ละศูนย์ฯ เขาเด่นเรื่องอะไร             
ทางกลุ่มฯ จะได้เข้าไปดูตามที่อ าเภอได้เลือกมาอีกที หากศูนย์ฯ ที่คัดเลือก      
ไม่ผ่าน ให้ประมงอ าเภอคัดเลือกหาศูนย์ฯ ใหม่อีกที ปัญหาที่อ าเภอดอยหลวง               
ไม่สามารถคัดเลือกได้ เนื่องจากเป็นกุ้งก้ามแดง พื้นที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมยาก  

5) โครงการ Smart Farmer กรมประมงยังไม่ได้แจ้งมา 
6) โครงการแปลงใหญ่ เหลือแปลงเดียว คือ ทุ่งต้อม อ.เทิง 
7) ทางกลุ่มฯ ขอแจ้งว่า ปีนี้มีงานโครงการเยอะ แต่ไม่มีงบประมาณ เนื่องจากส่วน

ใหญ่เป็นงานตามภารกิจหน้าที่ และกรมประมงมีหนังสือสั่งการจากนโยบายของ
รัฐบาล ที่ เกี่ยวข้องกับแปลงใหญ่ โดยให้ก าชับเกษตรกร ในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่และเช่ือมโยง
ตลาด จังหวัดเชียงราย มี 10 แปลง ส านักงานฯ จะท าหนังสือแจ้งประมงอ าเภอ
ต่อไป แปลงที่เข้าหลักเกณฑ์ ในการขอรับการช่วยเหลือฟื้นฟูจากสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด-19 ได้มี 2 แปลง คือ สหกรณ์ประมงพาน และสหกรณ์ผู้เลี้ยง
สัตว์เชียงราย เพราะเป็นนิติบุคคล และฝากประมงอ าเภอเชียงแสนติดตามแปลง
ที่อ าเภอเชียงแสนด้วยว่าอยู่ครบ 30 คนอยู่หรือไม่ ถ้าอยู่ครบให้ไปจดทะเบียน 
เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรก็ได้ แต่ถ้าอยู่ไม่ครบ ให้แจ้งส านักงานฯ 
มาอีกที ทางส านักงานฯ จะได้ท าการยกเลิกแปลง  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ อ.พาน และ             
อ.เทิง  ที่หนองแรด ที่ยังไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตอนน้ีทราบข่าวมาว่า  
ขายสินค้าไม่ค่อยได้ ส่วนทุ่งต้อม อ.เทิง ทางกลุ่มฯ ได้ไปสอบถามครั้งแรกมาแล้ว 
ถ้าเขาจดเป็นนิติบุคคล เพื่อจะได้เงิน 10 ล้าน เขาต้องจ้างคนมาท าบัญชี จึงขอ
ฝากประมงอ าเภอเทิงเข้าไปประสานงานอีกครั้ง ส านักงานฯ จะท าหนังสือแจ้ง
ประมงอ าเภอที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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8) ขอแจ้ งเกี่ยวกับหนังสือทางราชการ ถ้าหนังสือเป็นครุฑ หรือภายนอก                        
เนื่องจากหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค หนังสือจากผู้บังคับบัญชา           
จะมาเป็นครุฑ หรือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด มาที่ส านักงานฯ ขอให้อ าเภอเข้าใจ
ด้วยว่า เราต้องท าหนังสือครุฑแจ้งผ่านนายอ าเภอ เพื่อให้ทราบหรือด าเนินการ  

9) ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ตามที่ทางกลุ่มฯ ได้ให้ประมงอ าเภอด าเนินการเก็บ
สินค้าตัวอย่างนั้น ปีนี้มีแบบฟอร์มมาเพิ่มเติม ถ้าให้ทางอ าเภอลงระบบ ส านัก
งานฯ คิดว่ามีปัญหาการด าเนินการแน่นอน จึงขอให้ประมงอ าเภอกรอก
แบบฟอร์มตามที่ส านักงานฯ จะได้จัดส่งต่อไป เนื่องจากปัญหาคือ ข้อมูลที่เรา
จะต้องเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ไล่ถึงระดับต าบล ขอให้                
ประมงอ าเภอดูทะเบียนให้ดีว่ามีเท่าไหร่ ประมาณการณ์ล่วงหน้าได้เท่าไหร่             
แต่ละประเภทของสัตว์น้ า เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – ธันวาคม 2564 
เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564 ด าเนินการแล้ว ต้องมาเทียบตอนกลางเดือน
มกราคม ปีถัดไปว่าความจริงกับที่เราประมาณการณ์ต่างกันเท่าไหร่ งานนี้ขอแจ้ง
ว่าไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน แต่ต้องท าตามภารกิจเพื่อเป็นฐานข้อมูล  

10)  ตามที่กลุ่มฯ ได้แจ้งให้ประมงอ าเภอไปส ารวจคัดเลือกแหล่งน้ า อ าเภอละ               
2 แห่ง นัน้ เพื่อจะได้มาด าเนินงานในงบกลุ่มจังหวัด (โครงการพัฒนาศักยภาพ
สัตว์น้ าถ่ินฟ้าโมเดล) ทางส านักงานฯ ได้จัดสรรเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง อ าเภอละ 54,000 บาท/อ าเภอ หรือด าเนินการและติดตามงาน             
ไม่น้อยกว่า   58 วัน เช่น การส ารวจแหล่งน้ า ประชุม หรือจัดท าประชาคม
หมู่บ้านตอนกลางคืน สามารถเบิกที่พักได้ ขอให้อ าเภอท าชุดเบิกเบี้ยเลี้ยงได้
ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป อย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด และขอแจ้งว่างบประมาณ
ด าเนินงานโครงการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจสอบแน่นอน จังหวัด 
ห้ามคืนเงิน ถ้ามีการคืนเงินจะไม่ได้งบประมาณในปี 2566 และจะมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบด้วย จึงขอฝากประมงอ าเภอด าเนินการขออนุมัติไปราชการ
และขออนุมัติด าเนินโครงการในหลักการ เสนอนายอ าเภอเพื่อทราบก่อน หนังสือ
อนุมัติโครงการอยู่ระหว่างรอการลงนามของผู้ว่าราชการจังหวัด ทางส านักงานฯ 
จะได้ท าหนังสือให้อ าเภอรับทราบต่อไป และทางกลุ่มฯ ขอแจ้งว่างบจังหวัด หรือ
งานขุดลอกหนองหลวง ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากโครงการชลประทาน 
และการยืนยันจากชาวบ้าน ศูนย์จักรกลประมงเชียงราย เป็นผู้ด าเนินการ ตั้งเบิก
ที่ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย ไม่เกี่ยวข้องกับเรา และถ้าใน 18 อ าเภอ 
แหล่งน้ าไหน ดี และเด่น ก็จะเป็นเรื่อง fishery mobile จาก 36 แห่ง ให้เหลือ 
6 แห่ง 6 ชุด ชุดละ 1 แสน ถ้าแหล่งน้ าไหนนายอ าเภอเลือกให้พิจารณาด้วยว่า
เข้าเงื่อนไขหรือไม่ 

11)  ตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ได้เรียนอ าเภอไปแล้ว เรื่อง ผู้ประสานงานด้านการ
ประมงที่ไม่มีอ าเภอตั้งอยู่ นั้น อ าเภอที่ไม่ได้ประสานงานอ าเภอ หรืออยู่เฉพาะ
อ าเภอหลัก ส านักงานฯ จะได้ท าค าสั่งมอบหมายงานให้มาช่วยงานส านักงานฯ 
ได้แก่ ประมงอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง และประมงอ าเภอเชียงแสน ให้มาช่วยงานพัสดุ 
ที่ส านักงานฯ เนื่องจากหน่วยงานเราถูกตัดต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไปหนึ่ง
ต าแหน่ง 
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12) เรื่องการลงระบบสถิติด้านการประมง ทางส านักงานฯ ขอความเห็นจากประมง
อ าเภอด้วยว่าจะให้ทางส านักงานฯ จัดการอบรมหรือไม่  

มติที่ประชุม   ประมงอ าเภอทุกอ าเภอเห็นด้วย  
    - ดังนั้น ส านักงานฯ จะได้ท าหนังสือแจ้งนัดไปอีกที 
 

4.4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มฯ แจ้งเรื่อง ดังนี้  
1) เรื่อง กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน

ที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2563 ของเรามีเฉพาะการ
เลี้ยงปลาในกระชัง มีข้ึนทะเบียน 10 ราย ประกาศนี้ใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 หมายความว่าชุดนี้ได้รับการยกเว้น เพราะประกาศเดิม ใช้ถึงวันที่ 5 
มกราคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารที่น าแจก) 

2) โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมาย 270 
ราย โดยให้คัดเลือกจากเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปี 
2560 – 2562 ทั้ง 18 อ าเภอ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยอ าเภอละ 
15 ราย จะท าเป็นหมู่บ้านเดียวกันก็ได้ และคัดเลือกแกนน า 1 คน/อ าเภอ 
ได้รับการสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ ารายละ 2,000 ตัว พร้อมอาหารสัตว์น้ า                
ส านักงานฯ ได้ส่งแผนไปที่กรมประมงเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งแบบฟอร์มการ
คัดเลือกให้ประมงอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ทางห้องกลุ่มไลน์ส านักงานฯ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่น าแจก) 

3) โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ไปทบทวนรายที่สละสิทธ์ิ โดยให้ไปติดตามให้เขามาเหมือนเดิมตามเงื่อนไขใหม่                
ที่ก าหนด เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย  

 

4.4.4 ประมงอ าเภอเมืองเชียงราย  
- ปัญหา อุปสรรคโครงการอื่นๆ (ไม่มี) 

 

4.4.5 ประมงอ าเภอเทิง  
- ปัญหา อุปสรรคโครงการอื่นๆ (ไม่มี) 

 

4.4.6 ประมงอ าเภอเชียงของ  
- ปัญหาเรื่อง โต๊ะปฏิบัติงาน เนื่องจากที่ ว่าการอ าเภอเชียงของเดิมไม่มีพื้นที่

เหมาะสมส าหรับประมงอ าเภอ นายอ าเภอได้เสนอให้ไปอยู่กับส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอเชียงของ จึงเรียนมาเพื่อทราบว่าทางประมงอ าเภอต้องขนย้ายส านักงานฯ 
และวัสดุส านักงานฯ ทั้งหมดไปอยู่ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงของ 

- ปัญหา อุปสรรคโครงการอื่นๆ (ไม่มี) 
 

4.4.7 ประมงอ าเภอเวียงชัย  
- ปัญหา อุปสรรคโครงการอื่นๆ (ไม่มี) 
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4.4.8 ประมงอ าเภอเชียงแสน  
- ตามที่ รักษาการประมงจังหวัด ได้มอบหมายงานให้ไปติดตามเรื่อง การข้ึนทะเบียน 
  ชาวประมง ของพื้นที่ อ.เชียงแสน นั้น อ าเภอได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

และหั วหน้ ากลุ่ มส่ ง เ สริ มฯ ได้ มอบหมาย เรื่ องการ คัด เลื อกแหล่ งน้ า                    
และเรื่อง ศพก.  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัญหา อุปสรรคโครงการอื่นๆ (ไม่มี) 

4.4.9 ประมงอ าเภอแม่จัน  
- ปัญหา อุปสรรคโครงการอื่นๆ (ไม่มี) 

4.4.10 ประมงอ าเภอแม่สรวย 
- ขอให้ส านักงานฯ ติดตามเรื่องซ่อมบ้านพักของประมงอ าเภอแม่สรวยด้วย 
- ปัญหา อุปสรรคโครงการอื่นๆ (ไม่มี) 

4.4.11 ประมงอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
- ปัญหา อุปสรรคโครงการอื่นๆ (ไม่มี) 

 

มติท่ีประชุม               รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี)  
ประธานแจ้งเรื่อง   5.1 จังหวัดเชียงราย จะด าเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจ า   
                                       ปีนี้ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยด าเนินการครั้งแรกที่ อ.เวียงแก่น                       
                                       ในเดือนธันวาคม 2563 นี้  

5.2 ทาง คทช. ได้แจ้งให้หน่วยงานเราส่งแผนการด าเนินงานให้ด้วย  
      มอบเจ้าหน้าทีก่ลุม่สง่เสรมิฯ ที่รับผิดชอบด าเนินการดว้ย  

 5.3 จังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการศูนย์ศึกษาพฒันาและส่งเสริมการ 
                                       เรียนรูอ้นุรกัษ์ดินน้ าปา่เฉลมิพระเกียรติ วัดเทพนิมติสุดเขตสยาม  
                                          ที่ อ.เชียงของ  จังหวัดเชียงราย ใหห้น่วยงานเราสง่รายช่ือ                    
                                          เพื่อแต่งตัง้เป็นคณะท างาน โครงการฯ นั้น ส านักงานฯ ได้สง่ 
                                          รายช่ือหน่วยงานกรมประมง FC จังหวัดเชียงราย ไปเรียบรอ้ยแล้ว  
                                          และให้จดัสง่แผนการด าเนนิงาน ให้จงัหวัด ภายในวันที่ 18  
                                          พฤศจิกายน 2563 นี ้ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  5.4 ขอฝากประมงอ าเภอติดตามเรือ่ง การค้าสัตว์น้ า หรือจระเข้ใน 
                                      เฟสบุ๊ค หรือทางออนไลน์ ว่าท าการค้าถูกต้องตามกฎหมาย 
                                      หรือไม่ โดยเข้าไปที่หอ้ง “ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง จตจุักรเชียงราย” 
 5.5 ขอใหป้ระมงอ าเภอรายงานโครงการฯ ที่กลุม่ กพส. ได้มอบหมาย 
                                       ส่งรายงาน มาทางอเีมลล์ส านักงานฯ ไม่ตอ้งสง่เอกสาร โดยให้ท า  
                                       CC ส าเนาด้วย งานด่วนสง่มาทีห่้องกลุ่มไลน ์ส านักงานฯ ได ้เลย  
 
 
 
 





รูปภาพประกอบการประชุมฯ ประจ าเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


