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ค าน า 

 
 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น ้าให้มีความยั่งยืน และคงความหลากหลาย  ตามยุทธศาสตร์กรมประมง มีพื นท่ีรับผิดชอบในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ซึ่งในปีงบประมาณ 
2561 หน่วยป้องกันฯได้ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและควบคุมการท้าประมง 
ท่ีผิดกฎหมาย เช่น การใช้เครื่องมือกระแสไฟฟ้า,วัตถุระเบิด,เครื่องมือโพงพาง ตลอดจนการดูแลคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์
สัตว์น ้าในช่วงฤดูปลาน ้าจืดวางไข่และเลี ยงตัวในวัยอ่อน เพื่อให้สัตว์น ้าได้มีโอกาสวางไข่และแพร่พันธุ์มากท่ีสุด อันจะ
ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น ้าอุดมสมบรูณ์ คงความหลากหลายให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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ประวัติของจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลา

อาสน์ ต้านานอันลึกลับ ของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และ
บ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
อุตรดิตถ์ แปลว่า "ท่าเหนือ" เนื่องจากในสมัยก่อนพ่อค้า จะน้าสินค้า มาจาก 
หลวงพระบาง น่าน หรือเมืองเหนืออื่น ๆ ไปค้าขายกับทางใต้ เช่น พิษณุโลก 
นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือสินค้า จากทางใต้จะน้าขึ นเหนือ ซึ่งต้อง 
แวะพักกันตามท่าน ้าจอดเรือของอุตรดิตถ์ ท้าให้มีการแลกเปล่ียนสินค้า และ
วัฒนธรรม ตลอดจนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ของกลุ่มต่าง ๆ ตามแนวล้าน ้า

เกิดขึ น อุตรดิตถ์ เป็นต้าบลหนึ่ง ชื่อ "บางโพท่าอิฐ" ขึ นกับเมืองพิชัย ตั งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น ้าน่าน และ
มีความเจริญอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นเมืองท่าเรือ ขนถ่ายสินค้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จถึง "บางโพธ์ิท่าอิฐ" เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2444 โดยเรือพระที่นั่ง ได้จอด 
ณ บริเวณหน้า วัดวังเตาหม้อ ซึ่งก็คือ วัดท่าถนน ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน ต่อมาทรง
พระราชด้าริเห็นว่า ต้าบลบางโพท่าอิฐคงจะเจริญต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั งเป็นเมือง
เรียกว่า "เมืองอุตรดิตถ์" เนื่องจากเมืองอุตรดิตถ์มีผู้คนมาอยู่อาศัย ประกอบกับมีการค้ามากขึ น ในขณะที่
เมืองพิชัยร่วงโรยไป และเมื่อ พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนค้าว่า "เมือง" เป็น "จังหวัด" ดังนั นเมืองอุตรดิตถ์ จึงเปล่ียนเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั งแต่นั นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2539 เพื่อร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านชาวจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้เห็นพ้องต้องกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน ้า
น่านและกระท้าพิธีอันเชิญพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ขึ น ประดิษฐาน ณ แท่นชัยประดิษฐาน เมื่อ
วันที่ 23 ตุลาคม 2539 ซึ่งเป็นบริเวณที่พระองค์ท่านเสด็จมา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2444 
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ประวัติเขื่อนสิริกิต์ิ 
 

  เข่ือนสิริกิติ์ เป็นเข่ือนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ก่อสร้างขึ นตามโครงการพัฒนาลุ่ม
น ้าน่าน เดิมช่ือเขื่อนผาซ่อม ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ขนานนามว่า “เข่ือนสิริกิติ์” 
  เขื่อนสิริกิติ์ สร้างปิดกั นล้าน ้าน่าน  บริเวณต้าบลผาซ่อม  อ้าเภอท่าปลา  จังหวัด
อุตรดิตถ์  ด้าเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน  เมื่อปี  2506 แล้วเสร็จในปี 2515 ลักษณะของ
เข่ือนเป็นเข่ือนดินแกนกลางเป็นดินเหนียว  สูง 113.60 เมตร ยาว 810 เมตร   อ่างเก็บน ้าสามารถ
เก็บกักน ้าได้ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุของอ่างมากเป็นที่สาม  รองจากเข่ือนศรีนครินทร์  และ
เข่ือนภูมิพล 
 

ประโยชน์ 
เข่ือนสิริกิติ์ จัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์  ประโยชน์ที่ได้จากเขื่อนนี มีหลายประการ คือ 

ด้านการชลประทาน  น ้าจากอ่างเก็บน ้าจะถูกปล่อยออกไปยังพื นที่เพาะปลูกในทุ่งราบ
สองฝ่ังแม่น ้าน่าน  ทั งในฤดูฝนและฤดูแห้ง  กับพื นที่ลุ่มเจ้าพระยา   ในปริมาณที่ได้มีการตกลงร่วมกันไว้
กับกรมชลประทาน 
  ด้านการบรรเทาอุทกภัย  อ่างเก็บน ้าจะช่วยเก็บกักน ้าที่อาจจะไหลบ่าลงมา  ช่วยลดการ
เกิดอุทกภัยในที่ราบสองฝ่ังแม่น ้าน่าน  ตลอดจนลุ่มเจ้าพระยาลงมาถึงกรุงเทพมหานคร 
  ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า  น ้าที่ปล่อยออกไปเพ่ือการชลประทานจะผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า
ทั ง 4 เครื่อง  ให้พลังไฟฟ้า 500,000 กิโลวัตต์  ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ น 
  ด้านการประมง   กรมประมง และ กฟผ. ได้น้าพันธุ์ปลาน ้าจืดหลายชนิดปล่อยลงอ่าง
เก็บน ้าเป็นจ้านวนมาก  ท้าให้กลายเป็นแหล่งประมงน ้าจืดขนาดใหญ่ ช่วยเสริมรายได้ให้กับราษฎร
บริเวณนั น 
  ด้านการคมนาคมทางน ้า ช่วยให้การคมนาคมทางน ้าบริเวณเหนือเขื่อนไปทางจังหวัดน่าน
สะดวกและใช้งานได้ตลอดปี 
  ด้านการท่องเที่ยว  เข่ือนสิริกิติ์มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  โดยเฉพาะในฤดูหนาวความเงียบสงบ
ของบรรยากาศประกอบด้วยพืชพันธุ์ไม้ที่งามสะพรั่ง  เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ไป เยือนเขื่อน
สิริกิติ ์
 

การเดินทาง 
  จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 491 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางโดย
รถยนต์ประมาณ 7 ชั่วโมง  ตามเส้นทางกรุงเทพฯ – นครสวรรค์ – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ และจากตัว
เมืองอุตรดิตถ์ตามทางหลวงหมายเลข 1045 ถึงเข่ือนสิริกิติ์ อีก 58 กิโลเมตร 
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ประวัติหน่วยงาน 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์ 

 

สังกดั  :   ศูนยป์้องกนัและปราบปรามประมงน  าจืดภาคเหนือ (พษิณุโลก) กองตรวจการประมง  
      กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ที่ตั ง    :   76 หมูท่ี่ 9 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดติถ์ 53150 
ความเป็นมา  : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืดเขื่อนสิริกิติ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมชื่อหน่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงน ้าจืดเขื่อนสิริกิติ์   ได้จัดขึ นตามโครงการจัดตั งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้า ใน
แหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่ของกรมกรมประมง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
เกษตร และสหกรณ์ จากความเห็นชอบดังกล่าว ส่วนบริหารจัดการประมงน ้าจืดจึงได้จัดหาสถานที่และ
ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  เมื่อปี พ.ศ. 2532  โดยได้ด้าเนินการก่อสร้างหน่วยแล้วเสร็จเมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2533  และได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจ้าปฏิบัติงานตั งแต่เดือนพฤศจิกายน  2533  เป็นต้น
มา และได้ท้าการปรับโครงสร้างใหม่และท้าการเปล่ียนชื่อเป็นหน่วยป้องกันและปราบปรามเมื่อปี พ.ศ. 
2546                 
วัตถุประสงค ์     
  1. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมการท้าการประมง ในแหล่งน ้าให้มีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้า โดยวิธีจัดการทรัพยากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการ 
ใช้และศักย์การผลิตในธรรมชาติ 

     3. ควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงมลภาวะทางน ้า 
         4. รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลผลิตสัตว์น ้าจืด สภาพการประมงในแหล่งน ้า ลักษณะภูมิประเทศเพื่อ 
วิเคราะห์ประเมินการใช้ทรัพยากร และก้าหนดวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ทราบถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้า 
  6. ระบบรวมกลุ่มชาวประมงและเยาวชน เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น ้าท้องถิ่น 
หน้าที่รบัผดิชอบ 

 1.   จัดการใช้ทรัพยากรประมงในแหล่งน ้าต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพการผลิตของทรัพยากร 
ประมงในช่วงฤดูกาลต่างๆ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนสูงสุด 
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต 

 2.  ควบคุมการท้าการประมงในแหล่งน ้า โดยการป้องกันและปราบปรามผู้ท้าการประมงโดยวิธีละเมิด 
มาตรการ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและกฎหมายการประมง 

 3.  ประชาสัมพันธ์สร้างจิตรส้านึกให้ชาวประมง ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในบริเวณพื นที่แหล่งน ้า 
และบริเวณใกล้เคียงให้ทราบถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และการใช้ทรัพยากรประมง 
อย่างถูกวิธี 
 4. รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลผลิตสัตว์น ้าจืด สภาพการประมงในแหล่งน ้า ลักษณะภูมิประเทศเพ่ือวิเคราะห์ 
ประเมินการใช้ทรัพยากร และก้าหนดวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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พื นทีต่รวจติดตามและควบคมุการท าการประมง 
หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงน  าจืดเข่ือนสิรกิิติ์ อุตรดติถ์ 

 
 
  ที่ 

 
      แหล่งน  า / พกิดั 

 
  ควบคุมพื นทีเ่ป้าหมาย 

                                         พื นทีค่วบคุมเด็จขาด  
                    รวม แหลง่วางไข่และเลี ยงตัวอ่อน แหลง่พ่อ-แมพ่นัธุ์ / เขตทีร่ักษาพืชพนัธ์ 

 แห่ง          ไร่     แห่ง       ไร่     แห่ง             ไร่  แห่ง          ไร่ 

1. อ่างเกบ็น  าเข่ือนสิรกิติิ ์ 1 152,800 12 17,500 3 7,700 16 178,000 

2. อ่างเกบ็น  าคลองตรอน 1 852 1 50 1 125 3 1,000 

3. อ่างเกบ็น  าแมม่าน 1 898 1 50 1 102 3 1,050 

4. อ่างเกบ็น  าแม่ถาง 1 1,100 1 50 1 100 3 1,250 

5. อ่างเกบ็น  าแมส่อง 1 2,750 1 100 1 150 3 3,000 

6. บึงทุ่งกะโล ่ 1 4,990   1 10 2 5,000 

7. บึงมาย 1 3,000     1 3,000 

             รวม 7 166,363 16 17,750 8 8,187 31 192,300 
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                                                 อัตราก าลัง 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืด 

                                           เขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์ 
 

                                                ข้าราชการ  (1 อัตรา) 
 
 

                                                      
 
 
 

   
                                                     นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย 
                                                     เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 
                                  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืด 
                                                          เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ 
 
                                                ลูกจ้างประจ า  (4 อัตรา) 

 
                                           
 
 
 
 

      นายกิ่งก้าน ยากองโค                นายบ้ารุง อินก่อ         นายวิเชียร  สมบัติอรุณ      นายอภิวัฒน์ เศวตมงคล         นายทวีสุข  แปงการิยา               
         นายท้ายเรือ ส.2                  นายท้ายเรือ ส.2             นายท้ายเรือ ส.2               ช่างเครื่องเรือ ช.1          พนักงานขับรถยนต์ ส.2                                 

                                                
                                                  พนักงานราชการ (5 อัตรา) 

 

                                                                                                                                               
 นายจรูญ  วรรณวงศ์กา         นายรุ่งโรจน์  เศวตมงคล        นายนพดล  บุญทอง          นายชยากร  กลั่นเขียว          นส.มัฐนา มิลหล้า 
นายท้ายเรือกลล้าน ้าชั น 1    ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั น 1             กะลาสี                          กะลาสี               เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
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  พื นท่ีรับผิดชอบ 
                  

แหล่งน ้าการประมง ในเขตพื นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน รวม 3 จังหวัด       
 โดยมีแหล่งน ้าที่ส้าคัญ ได้แก่ 
 1.  อ่างเก็บน ้าเขื่อนสิริกิติ์ เขต จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดน่าน มีพื นที่ 178,000 ไร่  
 2.  แม่น ้าน่าน เขต อ้าเภอเมือง อ้าเภอพิชัย อ้าเภอท่าปลา และ อ้าเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   
      มีความยาวทั งสิ น 130  กิโลเมตร          
          3.  อ่างเก็บน ้าคลองตรอน อ้าเภอน ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื นที่ 1,000 ไร ่
 4.  บึงทุ่งกะโล่ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื นที่ 5,000 ไร่ 
 5.  บึงมาย อ้าเภอลับแล อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื นที่ 3,000 ไร ่
 6.  บึงช่อ อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื นที่ 2,500 ไร่ 
 7.  แม่น ้าปาด เขต อ้าเภอบ้านโคก,อ้าเภอฟากท่า,อ้าเภอน ้าปาด มีความยาว 90 กิโลเมตร 
 8.  แม่น ้าน่าน เขต อ้าเภอทุ่งช้าง,อ้าเภอท่าวังผา,อ้าเภอเมืองน่าน,กิ่งอ้าเภอภูเพียง,อ้าเภอเวียง         
      สา,อ้าเภอนาน้อยและอ้าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีความยาวทั งสิ น 150 กิโลเมตร 
 9.  แม่น ้ายม เขต อ้าเภอลอง,อ้าเภอหนองม่วงไข่,อ้าเภอเมืองแพร่,อ้าเภอสูงเม่น,อ้าเภอสอง  

      และอ้าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ 
 10. อ่างเก็บน ้าแม่มาน อ้าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีพื นที่ 1,050 ไร ่
 11. อ่างเก็บน ้าแม่ถาง อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีพื นที่ 1,250 ไร่ 
 12. อ่างเก็บน ้าแม่สอง อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ มีพื นที่ 3,000 ไร ่
 13. อ่างเก็บน ้าแหง อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีพื นที่ 1,000 ไร่ 
 14. อ่างเก็บน ้าห้วยแฮต อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน มีพื นที่ 1,000 ไร่  
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แผนที่แหล่งน  าเป้าหมายที่ได้รบัการจัดการและฟืน้ฟู ( จ.อุตรดติถ์ และ จ.น่าน ) 
แสดงพื นที่ที่มีการลักลอบท าการประมงด้วยการใช้วัตถุระเบิด และกระแสไฟฟ้า 

ในแม่น  าน่าน และในอ่างเก็บน  าเขื่อนสิริกิต์ิ 
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ยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
          

 
                                           เรือตรวจประมงนางพญา 1 (ขนาด 32 ฟุต)    
 
 
 
                   
    
              เรือตรวจประมงนางพญา 12 (ขนาด 19 ฟุต)             เรือตรวจประมงนางพญา 13 (ขนาด  19  ฟุต)   
 
 
 

 
 
 

                                               เรือตรวจประมงนางพญา 02 (ขนาด ๑๓ ฟุต ) 
 
 
 
 

 
              

                 รถยนต์หมายเลขทะเบียน            รถยนต์หมายเลขทะเบียน          รถยนต์หมายเลขทะเบียน 
                     กข - 7152 อต.                       7ห-1872 กทม.                  6 กข 1650 กทม 
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ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน 
 

1. พื นทีบ่ริเวณอ่างเกบ็น  าเข่ือนสิรกิติิ์ และแหล่งน  าต่างๆ ในเขตรบัผิดชอบมีพื นทีก่ว้างขวาง ดูแล
ไม่ทั่วถึงเนื่องจากได้รบังบประมาณน้อยไมส่มดุลกบัสภาพพื นทีแ่ละราคาน  ามนัที่เพิ่มขึ นท าใหเ้กดิ
ปญัหาการร้องเรยีนบ่อยครั ง 

2. สภาพของรถยนต์ตรวจการณ์  เรือตรวจประมงและเครื่องยนต์ช ารุดทรดุโทรมเนื่องจากใช้งานมา
เปน็เวลานาน  

3. งบค่าสาธารณปูโภคที่ได้รบัน้อยเกนิไป   
4. ปญัหาจากภัยแลง้ท าให้หน่วยฯขาดแคลนน  าในการอุปโภคและบริโภคในช่วงหน้าแลง้ 
5. การขาดแคลนอุปกรณท์างด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงในการจดัส่งรายงานและ

การสื่อสาร     
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โครงการควบคุมการท าการประมง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณทรัพยากรสัตว์น ้า ให้สมดุลกับธรรมชาติ 
2. เพ่ือลดการท้าการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิด พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 
3. เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปบริโภคปลาได้อย่างทั่วถึง และ เพียงพอ 

เป้าหมาย 
        1. ปริมาณสัตว์น ้าที่จับได้ในธรรมชาติในอ่างเก็บน ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และพื นที่ทั่วไป 

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่านไม่น้อยกว่า 350 ตัน/ปี มูลค่าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท/ปี 
 2. การใช้เครื่องมือการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ลดลงปริมาณ 10% 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
           หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน า้จืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ 
พื นทีด่ าเนนิการ 
       แหล่งน ้าในเขตพื นที่รับผิดชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน   
สรุปผลการด าเนนิงาน 
       หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ ได้จัดชุดปฏิบัติงานตรวจปราบปราม 
จ้านวน 2 ชุด โดยใช้เรือตรวจประมงนางพญา ๑, 12, 13 และ 02 รถยนต์ตรวจการหมายเลขทะเบียน 
กข 7152 อต. 7ห-1872 กทม. 6กข1650 กทม. ออกตรวจปราบปราม ควบคุมเฝ้าระวัง ในพื นที่ที่มี
การลักลอบท้าการประมงโดยใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย และท้าการจับกุมผู้กระท้าผิด  รื อถอน ท้าลาย 
เครื่องมือการประมง ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังนี  
 

                        แผนการปฏบิตัิงาน 48 ครั ง                         ผลการปฏบิตัิงาน   48   ครั ง 
- จับกุมผู้ลกัลอบใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมง                   จ านวน   19   คดี 17 ราย 
- จับกุมผู้ลกัลอบใช้วัตถุระเบดิท าการประมง                        จ านวน     1   คดี  -   ราย 
- จับกุมผู้ลกัลอบใช้อวนลอย,อวนล้อมจับ                            จ านวน    -    คดี   -   ราย 
- จับกุมผูฝ้่าฝนืมาตรา 61                   จ านวน    -     คดี   -  ราย                  
- ตรวจยึดของกลางประเภทข่ายลอยในฤดปูลาน  าจืด 
  มีไข่และเลี ยงตัวในวัยอ่อน                จ านวน    3    คดี   -  ราย 
- ตรวจยึดของกลางเครื่องมือกางกั นทางเดนิสตัวน์  า    จ านวน    6    คดี    -  ราย  
- ตรวจยึดของกลางประเภท โพงพาง,ลี่,จิบ      จ านวน    8     คดี   -  ราย 
- ตรวจยึดเครื่องมือลอบพบั                                            จ านวน    5     คด ี  -  ราย 
     รวม                                   จ านวน  42 คดี   17  ราย   
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สรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์ 
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กิจกรรมควบคมุการท าประมง
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       ในวันที่ 18-21 ก.ย.2560 นปจ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดยนายบ ารุง อินก่อ    
นายท้ายเรือ ส.2 พร้อมเจ้าหน้าที่รวม4 นาย ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมบริหาร
จัดการและควบคุมการท าประมง ในเขตพื้นที่ อ่างเก็บน้ าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในพื้นที่ห้วยขามปอ้ม  ห้วยน้ าขุ่น ห้วยสารภี ต.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
,ห้วยตาแหลว ห้วยงอมมด ห้วยไผ่ ต.ท่าแฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ และ ห้วย
ปากรีเหนือ,ห้วยทหาร,ห้วยทรายงาม,ห้วยระง้า ต.ปิงหลวง จ.น่าน, บ้านปาก
นาย ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน ผลการด าเนินงาน ไมพ่บผู้กระท าผดิ พ.ร.ก. 
การประมง พ.ศ. 2558 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.
2558 กับชาวประมงในพื้นที่และสอบถามปัญหาการท าประมงในพื้นที่อ่างเก็บ
น้ าเขื่อนสิริกิติ์ 
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        ในวันที่ 7-10 ก.ย .2560 นปจ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดยนายบ ารุง อินก่อ    
นายท้ายเรือ ส.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหนา้ที่รวม4 นาย ออก
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการท าประมง ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์,
จงัหวดัแพร ่ และ จงัหวดันา่น ผลการด า เนนิงาน ปฏบิตังิานในพืน้ที ่ หว้ยถ่ า
,ห้วยอ้อย,ห้วยเกิน,ห้วยเพลิง และห้วยดินแดง เขตพื้นที่ ต.ท่าปลา,ต.นางพญา 
จ.อุตรดิตถ์ และห้วยปากรีเหนือ,ห้วยทหาร,ห้วยทรายงาม,ห้วยระง้า เขตพื้นที่ 
ต.ปิงหลวง  จ.น่าน  บ้านปากนาย ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน ไม่พบผู้ กระท า
ผิด กฎหมาย  พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กฎหมายใหม่ พร้อมกับหาเครือข่ายประมงชุมชน 
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       ในวันที่ 22-25 ส.ค .2560 นปจ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดติถ์ โดยนายบ ารุง อินก่อ    
นายท้ายเรือ ส.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหนา้ที่รวม4 นาย ออก
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการท าประมง ในเขตพื้นที ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 
จังหวัดน่าน ผลการด าเนินงาน ปฏิบัติงานในพื้นที่และห้วยปากรีเหนือ,ห้วยทหาร
,ห้วยทรายงาม เขตพื้นที่ ต.ปิงหลวง จ.น่าน ไม่พบผู้กระท าผิด กฎหมาย  พ.ร.ก. 
การประมง พ.ศ. 2558 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ฎหมายใหม่ พร้อมกับ
หาเครือข่ายประมงชุมชน 
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      ในวันที่ 14-17 ส.ค .2560 นปจ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดยนายบ ารุง อินก่อ    
นายท้ายเรือ ส.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่รวม4 นาย ออกปฏิบัติ 
งานตามกิจกรรมควบคุมการท าประมง ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัด
แพร่และ จังหวัดน่าน ผลการด าเนินงาน ออกปฏิบัติงานถึงห้วยงอมมด พบชาย 
1 คนใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมง ซึ่งชายดังกล่าวได้ไหวตัวทันทิ้งของกลางแล้ว
ขับเรือหลบหนีไปได้ซึ่งในขณะน้ันใบจักรเรือของเจ้าหน้าที่ติดข่ายลอยอยู่จึงไม่
สามารถตดิ ตามชายดังกล่าวได้ทัน จึงท าการตรวจยึดข่ายลอย จ านวน 5 ผืน ได้
งมของกลาง พบแบตเตอร์รี่ จ านวน 2 ลูก และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กฎหมายใหม่ พร้อมกับหาเครือข่ายประมงชุมชน 
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         ในวันที่10-13มี.ค.2560 นปจ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดยนายโชคชัย เผ่าชู 
พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ปฏิบัติงานหน้าที่ตามกิจกรรมควบคุมการท าประมง ใน
เขตพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์, จ.แพร่ และ จ.น่าน ผลการด าเนินงานไม่พบผู้กระท าผิด 
กฎหมาย พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กฎหมายใหม่ พร้อมกับหาเครือข่ายประมงชุมชน 
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      ในวันที่ 22-25ก.พ.2560 นปจ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดยนายณพงษ ์สาริกา
รินทร์ และเจ้าหน้าที่ 4 นาย ปฏิบัติงานหน้าที่ตามกิจกรรมควบคุมการท าประมง 
ในเขตพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์, จ.แพร่ และ จ.น่าน ผลการด าเนินงานไม่พบผู้กระท าผดิ 
กฎหมาย พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กฎหมายใหมพ่ร้อมกับหาเครือข่ายประมงชุมชนพ.ศ.2558กับชาวประมงในพื้นที่
และสอบถามปัญหาการท าประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ าเขื่อนสิริกิติ์ 
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       ในวันที่ 19-22ม.ค.2560 นปจ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดยนายโชคชัย เผ่าชู 
เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน และเจ้าหน้าที่ 4 นาย ปฏิบัติงานหน้าที่ตาม
กิจกรรมควบคุมการท าประมง ในเขตพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์, จ.แพร่ และ จ.น่าน ผล
การด าเนินงานได้ท าการตรวจยึดเครื่องมือเฝือกประกอบลอบ ท าการประมง กาง
กั้นทางเดินสัตว์น้ า บริเวณ คลองชลประทาน คลอง 1 ม.8,9 ต.ทุ่งย้ัง อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 63 บทก าหนดโทษตามมาตรา 143,169
แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และได้แจ้งความลงบันทึกประจ าวันไว้เป็น
หลักฐานที่ สภ.ด่านแม่ค ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตาม ปจว.ข้อที่ 3 เวลา 
13.20 น. ลงวันที่ 22 ม.ค. 2560 
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       ในวันที่ 11-14ม.ค.2560 นปจ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ โดยนายโชคชัย เผ่าชู
และเจ้าหน้าที่ 4 นาย ปฏิบัติงานหน้าที่ตามกิจกรรมควบคุมการท าประมง ใน
เขตพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์, จ.แพร่ และ จ.น่าน ผลการด าเนนิงานไม่พบผู้กระท าผิด 
กฎหมาย พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กฎหมายใหม่ พร้อมกับหาเครือข่ายประมงชุมชน 
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กิจกรรมโครงการประมงชุมชน 
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โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรประมงทั งทะเลและน ้าจืด เป็นความมั่นคงด้านอาหารของปวงชนชาวไทยตั งแต่สมัยอดีตจนถึง

ปัจจุบัน  และมีความส้าคัญมากยิ่งขึ นในอนาคต เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ น ความต้องการบริโภคก็เพิ่ม
มากขึ น  ท้าให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง  เกิดปัญหาการท้าการประมงที่เกินกว่าศักยภาพการผลิตตาม
ธรรมชาติ มีการลักลอบท้าการประมงด้วยเครื่องมือท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในฤดูสัตว์น ้าวางไข่และ
เลี ยงตัวอ่อน  ส่งผลให้สัตว์น ้าไม่มีโอกาสขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต  หากปล่อยให้สภาพ
ดังกล่าวยังคงเป็นอยู่เช่นนี   ทรัพยากรสัตว์น ้าก็จะลดลง  และไม่เพียงพอต่อการบริโภค 

 
การบริหารจัดการทรัพยากรประมง  ซึ่งด้าเนินการโดยภาครัฐ  ตามนโยบายมาตรการทางกฎหมาย อาจมี

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะรักษาทรัพยากรสัตว์น ้าได้อย่างยั่งยืน  ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และหวงแหนทรัพยากรประมง  ดังนั นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เพ่ือบูรณาการร่วมกับภาครัฐ  จึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ขณะนี  

 
บทบัญญัติแห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558  ก้าหนดให้กรมประมงสนับสนุนการมีส่วนร่วมชุมชน

ประมงท้องถิ่นในการจัดการ  การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์  การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงให้
เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น สนับสนุน
การรวมกลุ่ม  จัดให้มีการค้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
ท้องถิ่นในการจัดท้านโยบาย  กฎ  ระเบียบ  กติกา  การจัดการด้านการประมงในชุมชนท้องถิ่น  กองตรวจการ
ประมงจึงได้จัดท้าโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

 
2.วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือสนับสุนนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
     2. เพ่ือสนับสนุนและให้ค้าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์  

การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
     3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบ้ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู      

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
    4. เพ่ือท้าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น เพ่ือดูแลทรัพยากรประมง 
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3. เป้าหมาย 

      1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน ้าภายใน  จ้านวน  25  ชุมชน 
      2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง (ประมงพื นบ้าน) จ้านวน 15 ชุมชน 
     3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง (ประมงพาณิชย์)  จ้านวน  5 ชุมชน 
     4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า จ้านวน 7 ชุมชน 
 

4. วิธีการด าเนินโครงการ 
       1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 

ด้าเนินการจัดท้าแผนงานการด้าเนินงานโครงการฯ  ออกติดตามผลการด้าเนินงานและรวบรวม ข้อมูลการ
ด้าเนินงานโครงการฯ  ประจ้าเดือน  และประจ้าปี  พร้อมทั งประเมินผลการด้าเนินโครงการฯ 

2. ศูนย์ฯ/หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืด และศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปราม  ประมง
ทะเล 

  ด้าเนินการตามแผนงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 
 

  ขั นตอนที่ 1. การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะด าเนินงานโครงการ 
-ประชุมชี แจงโครงการฯ 
-ส้ารวจพื นที่ชุมชนประมง 
-รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐานและทรัพยากรในแหล่งน ้าของชุมชน 
-คัดเลือกชุมชนประมงที่จะด้าเนินโครงการฯ 
 

ขั นตอนที่ 2. การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-ชี แจง  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
-ระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-สรุปผลการระดมความคิดเห็น  ความต้องการของชุมชนประมง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-ท้าประชาวิจารณ์  ก้าหนดแผน  มาตรการ  กฎ  กติกา  ในการด้าเนินงานโครงการฯ 

 

ขั นตอนที่ 3. การด าเนินงานตาม 
ด้าเนินงานโครงการประมงชุมชนฯ  ตามมติของคณะท้างานชุมชนประมงที่ได้ก้าหนดขึ นมาจากการ ท้า

ประชาวิจารณ์ของสมาชิกและชุมชนประมงเอง  เช่น 
-กิจกรรมอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนในกระชัง  หรืออนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อนในคอก 
-กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น ้า (กร่้า) 
-กิจกรรมธนาคารสัตว์น ้าประจ้าชุมชน 
-กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน ้า 
-กิจกรรมอื่นๆ 
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ขั นตอนที่ 4. การติดตาม  สรุปและรายงานผล 
-รายงานผลการด้าเนินงานรายเดือน/ปี  ตามแบบ  กตป.1  และ  กตป.2 
-สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฯ  ปัญหา  อุปสรรค  และประเมินผลความพึงพอใจ  ฉบับสมบูรณ์  1  เล่ม  

ส่งกองตรวจการประมง 
 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

       ปีงบประมาณ  2561  ( 1 ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน  2561 ) 
 

6. งบประมาณ 
 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ทั งเขตน่านน  าภายใน เขตทะเลชายฝั่ง  และเขต  
ทะเลนอกชายฝั่ง  จ านวน  45  ชุมชน  ใช้งบประมาณจาก 

 
        แผนงาน : พื นฐานด้านการจัดการแหล่งน ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

      ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          ผลผลิต  : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
        กิจกรรม : บริหารจัดการและควบคุมการท้าประมงรวมเป็นเงินงบประมาณ  3,6000,000  บาท  
       (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
           1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านประมง กองตรวจการประมง 

       2. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืด / หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืด 25 แห่ง 
       3. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล / หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล 18 แห่ง 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. เกิดขบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้า 
        2. เจ้าหน้าที่ประมงสามารถให้ค้าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ  การบ้ารุงรักษา  

 การอนุรักษ์  การฟ้ืนฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น ้า 
        3. สามารถเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ  การบ้ารุงรักษา  การอนุรักษ์        
    การฟ้ืนฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น ้า 
        4. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น  เพ่ือดูแลทรัพยากรสัตว์น ้า 
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9. ตัวชี วัดผลการด าเนินงาน 

       1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง 
- การติดตามงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประมงชุมชน 
- การติดตามรายงานประจ้าเดือนของศูนย์/หน่วย 
- การสรุปรูปเล่มภาพรวมการด้าเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
       2. ศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืด และศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปราม 

ประมงทะเล 
- การรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน 
- การด้าเนินงานตามระยะเวลา 
- การรายงานสรุปรูปเล่มประจ้าปี 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเข่ือนสิริกิต์ิ  อุตรดิตถ์ 
 

ขั้นตอนที่ ๑  การคัดเลือกชุมชนประมงท่ีจะด าเนินโครงการฯ 
๑.๑ การประชุมชี้แจงโครงการฯ 

การลงพื้นที่พบปะผู้น าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และชุมชน เพ่ือชี้แจงความเป็นมา
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

 
๑.๒ ส ารวจพ้ืนที่ชุมชนประมง 

  ส ารวจพ้ืนที่บริเวณที่จะด าเนินโครงการฯ 
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๑.๓ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและฐานทรัพยากรในแหล่งน้ าของชุมชน 

         บ้านห้วยต้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดิมๆที่ไม่ได้อพยพขึ้นมาจากการสร้างอ่างเก็บน้ าเขื่อนสิริกิติ์          
และเป็นชุมชุนที่อยู่ติดกับแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นล าห้วยที่กว้าง ลึก เข้าไปตามหมู่บ้าน ซึ่งเหมาะส าหรับ        
เป็นที่พักอาศัยของสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนสิริกิติ์ 
๑.๔ คัดเลือกชุมชนประมงที่จะด าเนินโครงการฯ 

  ชื่อชุมชน บ้านห้วยต้า หมู่ที่ ๔ ต าบล นางพญา อ าเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะไปด าเนินโครงการฯ 

การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะด้าเนินโครงการ 
ช่วงเวลาการด้าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชุมชี แจงโครงการ       
 

                

๒. ส้ารวจพื นที่ชุมชนประมง   
 

                    

๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน และ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      

ฐานทรัพยากรในแหล่งน ้าของชุมชนประมง 
 

    
 

  
 

  
 

      

๔. คัดเลือกชุมชนประมงที่จะด้าเนินโครงการฯ       

 
                

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน 
  ๑.นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย 
  ๒.นายณพงศ์ สาริการินทร์ 
  ๓.นายอภิวัฒน์ เศวตมงคล 
  ๔.นายบ ารุง อินก่อ 
  ๕.นายจรูญ วรรณวงศ์กา 
  ๖.นายนพดล บุญทอง 
  ๗.นายรุ่งโรจน์ เศวตมงค 
  ๘.นายทวีสุข แปงกริยา 
  วันท่ีรายงาน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   ช่ือผูร้ายงาน นายณพงศ์ สาริการินทร์ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเข่ือนสิริกิต์ิ  อุตรดิตถ์ 
 

ข้ันตอนท่ี ๒ การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ๒.๑ ชีแ้จง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนประมง 

 
   ๒.๒ การระดมความคิดเห็น และความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้เสีย 
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๒.๓ สรุปผลการระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้เสีย 
๑. จัดท ากระชังเพ่ืออนุบาลลูกปลาปล่อยลงสู่แหล่งน้ า 

   ๒. พันธุ์ปลาและอาหารปลาเพ่ืออนุบาลในกระชัง 
   ๓. จัดท าแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
   ๔. ก าหนด ชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือ ให้ท าการประมงในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

๒.๔ ท าประชาพิจารณ์ ก าหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ในการด าเนินงานโครงการ 
    ๑. สรุปรายงานผล หรือบันทึกการท าประชาพิจารณ์  
    จัดต้ัง แต่งตั้งคณะท างานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง บ้านห้วยต้า  

หมู่ที ๔ ต าบล นางพญา อ าเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ เพื่อจัดท าแผนงานตามความต้องการของชุมชน  
และตั้งกฎ กติกา บทลงโทษของชุมชน  

๒. รายชื่อชาวประมงที่เข้าร่วมการท าประชาพิจารณ์ ก าหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา 

ล้าดับ ช่ือ-สกุล 
ท่ีอยู่อาศัย 

บ้านเลขท่ี 
หมู่
ที ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

๑ นายธิติวุฒิ  น้อยขัน ๓๗/๒ ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒ นายอุทิศ  เงินอ้น ๒๐ ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๓ นางนภา  ทองพันธุ ์ ๒๙/๒ ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๓ นางนภา  ทองพันธุ ์ ๒๙ ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๕ นายเกียรติรัตน์  ต๊ะจา ๔๗/๒ ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๖ นายสมัย  กันทิยา 98/6 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๗ นายเสาร์  เชียงรส ๙๓ ๔ นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์ 
๘ นายป่วน  สีจา ๓๗/๒ ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๙ นายประดิษฐ์  ค าวิละ 42/1 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 

๑๐ นายเสงี่ยม  น้อยขัน 102 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๑ นายค าพร  โสภาใจ 98/13 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๒ นายเดชชาติ  สีจา 25 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๓ นายชินวัตร  วงษ์ชัย 100 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๔ นายพัชวัตร  ต๊ะใจ 53 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๕ นายอนุวัตร  วันต๊ะ 88/1 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๖ นายสมศักดิ์  สีจา 97/1 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๗ นายศรีชล  ค าวิละ 95/1 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๘ นายสิน  วงษ์ชัย 62 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๑๙ นายประหยัด  สิงเต 61 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
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ล้าดับ 
ช่ือ-สกุล 

ท่ีอยู่อาศัย 

บ้านเลขท่ี 
หมู่
ที ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

๒๐ นายอ้วน  สิงเต 26 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒๑ นายสวน  สุยา 72 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒๒ นายชุมแพร  ต๊ะเครื่อง 53 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒๓ นายนเรศ  สุยา 72 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒๔ นายยงยุทธ  สิงเต 66/1 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒๕ นายจ ารัส  ธรรมวงษ์ 105 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒๖ นายนคเรศ  สุยา   72 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒๗ นางดอกแก้ว  ต้าเครื่อง 98 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๒๘ นางมิ่งขวญั  ปัสสาวะเท   49/1 ๔ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 

  
   ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี ๓ การด าเนินงานตามแผนงานชุมชนประมง 
 

การด้าเนินงานตามแผนงานของชุมชน 
ช่วงเวลาการด้าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดท้าโครงสร้างกระชังอนุบาลสัตว์น ้า       
 

                

๒. ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้าเพ่ืออนุบาลในกระชัง       
 

                

๓. จัดท้าแนวเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น ้า                         

   
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน 

  ๑.นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย 
  ๒.นายณพงศ์ สาริการินทร์ 
  ๓.นายอภิวัฒน์ เศวตมงคล 
  ๔.นายบ ารุง อินก่อ 
  ๕.นายจรูญ วรรณวงศ์กา 
  ๖.นายนพดล บุญทอง 
  ๗.นายรุ่งโรจน์ เศวตมงค 
  ๘.นายทวีสุข แปงกริยา 
  วันท่ีรายงาน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑   ช่ือผู้รายงาน นายณพงศ์ สาริการินทร์ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเข่ือนสิริกิต์ิ  อุตรดิตถ์ 

 
ข้ันตอนท่ี ๓ การด าเนินงานตามแผนงานของชุมชนประมง 

ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามมติ มาตรการ กฎ        
กติกา ที่ชุมชนได้ก าหนดขึ้นมาจากการท าประชาพิจารณ์ 

   -กิจกรรมอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนในกระชัง 
   -กิจกรรมสร้างแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
   -กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ า 
   -กิจกรรมติดป้ายประกาศเป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
 

๓.๑ กิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
   -กิจกรรมอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนในกระชัง 
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-กิจกรรมสร้างแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
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-กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า 
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-กิจกรรมติดป้ายประกาศเป็นเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
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-การท าประชาวิจารณ์ 
 

 
 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๒ การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะด้าเนินโครงการ 
ช่วงเวลาการด้าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม   

  
  

 
                

๒. ระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชน
ประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 

  
                  

๓. สรุปผลการระดมความคิดเห็น 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      

  
    

 
  

 
  

 
      

๔. ท้าประชาพิจารณ์ ก้าหนดแผน มาตรการ กฎ 
กติกา ในการด้าเนินโครงการ     

  

 
                

  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน 
  ๑.นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย 
  ๒.นายณพงศ์ สาริการินทร์ 
  ๓.นายอภิวัฒน์ เศวตมงคล 
  ๔.นายบ ารุง อินก่อ 
  ๕.นายจรูญ วรรณวงศ์กา 
  ๖.นายนพดล บุญทอง 
  ๗.นายรุ่งโรจน์ เศวตมงค 
  วันท่ีรายงาน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   ช่ือผู้รายงาน นายณพงศ์ สาริการินทร์ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเข่ือนสิริกิต์ิ  อุตรดิตถ์ 

 
   ข้ันตอนท่ี ๔ การติดตาม สรุปและรายงานผล 
   ๔.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเป็นรายเดือน 
 

การส่งรายงาน 
ช่วงเวลาการด้าเนินงาน   (ใส่เครื่องหมาย   ) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. รายงาน กตป ๑   
    

 

              
  

๒. รายงาน กตป ๒   
    

 
  

 
            

 
   ๔.๒ สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และประเมินผลความพึงพอใจ 

ฉบับสมบรูณ ์๑ เล่ม ส่งกองตรวจการประมง 
 

การส่งรายงาน 
ช่วงเวลาการด้าเนินงาน   (ใส่เครื่องหมาย   ) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. รูปเล่มฉบับสมบรูณ์ ๑ เล่ม       
 

            
  

  

 
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน 

    ๑.นายวิจักษ์ ขุนพลช่วย 
    ๒.นายณพงศ์ สาริการินทร์ 
    ๓.นายอภิวัฒน์ เศวตมงคล 
    ๔.นายบ ารุง อินก่อ 
    ๕.นายจรูญ วรรณวงศ์กา 
    ๖.นายนพดล บุญทอง 
    ๗.นายรุ่งโรจน์ เศวตมงค 
    วันท่ีรายงาน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑   ช่ือผู้รายงาน นายณพงศ์ สาริการินทร์ 
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กิจกรรมโครงการเวทีชุมชน 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 1 /2560 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ.บ้านท่าเรือ ม.9 ต าบล ท่าปลา อ าเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
1.นายทองอยู่ มูลคง 
2.นายสมเกียรติ ค้ากุม 
3.นายค้าพึง สาริดรัมย์ 
4.นางปรีชา โคทอง 
5.นางสาวภิญญดา ดาแว่น 
6.นางสองเมือง สุพล 
7.นายอนุพงษ์ มาอุ่น 
8.นางรัชชนก คงนิล 
9.นางสาวอัมพร พิมพ์ขาว 
10.นางศรีเรือง โพทัพ 
11.นางโสดา พิมพ์โมรี 
12.นายณรงค์ฤทธิ คงเลิศ 
13.นายสมพงศ์ มัทเรศ 
14.นายเดชา ป้องไคร้ 
15.นายบรรเทา เต็มอุ่น 
16.นายวานิช ยี่บุญยงค์ 
17.นายกานรัฐ เรืองโฉม 
18.นางนุช ลักษณะยศ 
19.นายชยานันท์ อนุเคราะห์ 

 
ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 

   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 
   2.ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงวัย 
   3.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 2 /2560 

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ.บ้านห้วยต้า ม.4 ต าบล นางพญา อ าเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ ์
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นายธิติวุฒิ  น้อนขัน 
2.นายยุงยุทธ  สิงเต 
3.นายพิชวัฒน์  ต๊ะใจ 
4.นายจ้ารัส  ธรรมวงษ์ 
5.นายอนุวัฒน์  วันต๊ะ 
6.นายเสง่ียม  น้อยขัน 
7.นายนคเรศ  สุยา 
8.นายประหยัด  สิงเต 
9.นายเสาร์  เชียงรส 
10.นางดอกแก้ว  ต้าเครื่อง 
11.นางมิ่งขวัญ  ปัสสาวะเท 
12.นายเดชชาติ  สีจา 
13.นายชินวัตร  วงษ์ชัย 
14.นายป่วน  สีจา 
15.นายศรีชล  ค้ากิจ 
16.นายไพฑูล  ทองพันธุ์ 
17.นายค้าพร  ใจโสภา 

 
ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 

   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 
   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 
   2.ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงวัย 
   3.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 3 /2561 

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ.บ้านห้วยเจรญิ ม.8 ต าบล ผาเลือด อ าเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ ์
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นายรัชกิจ จุลบุตร 
   2.นายประเสริฐ พัลแก้ว 
   3.นายสมเกียรติ อ่อนชมจันทร์ 
   4.นายเลียม อ่้าพูล 
   5.นายส้าอางค์ อบเชย 
   6.นายอ้าพล อ่้าพูล 
   7.นางติ๊ก ครองส้ารวจ 
   8.นายพยุง อ่้าพูล 
   9.นายจรูญ มาล้อม 
   10.นายสมพงษ์ จุลบุตร 
   11.นายพัน จุลบุตร 
   12.นางบังออน เกตุเล็ก 
   13.นายอนุชัย หลงทอง 
   14.นางวารี แสวงวงศ์ 
   15.นางบุญเกิด จุลบุตร 
   16.นางสีวัน อินป๊อก 
   17.นายบุญช่วย อินชื่น 
   18.นายนายไพโรจน์ ต่ายต่อพล 
  

ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 
   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 
   2.ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงวัย 
   3.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
 
 
 
 
 



52 
 

รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 4 /2561 

วันที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ.บ้านน  าพร้า ม.6 ต าบล นางพญา อ าเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดติถ์ 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

1.นางจารุวรรณ  ยศต๊ะสา 
2.นายภูดิน  เรื่อนเพ็ง 
3.นางเถรม  ธิมาจร 
4.นางจ่วย  ตาก้าพร้า 
5.นางทองดี  ค้าปาละ 
6.นายค้าสน  ราชยศ 
7.นายชะลอ  แพรเอม 
8.นายยวน  ธิมาจร 
9.นายเอกรินทร์  ทานัน 
10.นายสมบูรณ์  ธิมาจร 
11.นายสุพรรณ กาวี 
12.นายอดิชัย  อุปะนะ 
13.นายประดิษ  ค้ามิ่ง 
14.นางแอน  ทะพัด 
15.นายตรัย  ธรรมใจ 
16.นายตาคูณ  อินแต๋ม 
17.นายทองสุข  ธิมาจร 

 
ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 

   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 
   2.ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงวัย 
   3.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 5 /2561 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ บ้านวังโปรง่ ม.2 ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ ์
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

1.นายอุทิศ  เงินอ้น 
2.นายเกียรติรัตน์ ต๊ะจา 
3.นายสินชัย  น้อยขัน 
4.นางนภา  ทองพันธุ์ 
5.นายสมัย  กันทิยา 
6.นายประดิษ  ค้าวิละ 
7.นายสมศักดิ์  สีลา 
8.นายสิน  วงษ์ชัย 
9.นายอ้วน  สิงเต 
10.นายสวน  สุยา 
11.นายชุมแพ  เต๊ะเครื่อง 
12.นายนเรศ  สุยา 

 
ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 

   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 
   2.ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงวัย 
   3.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ครั งที่ 6 /2561 
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 

เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 
ณ อ่างเกบ็น  าแมค่ าปอง ม.1 ต าบลน  าเลา อ าเภอร้องกวาง จังหวดัแพร ่

รายช่ือผู้เข้าร่วม 
1.นายจิรพัฒน์  แจ่มรัตนโสภัณ 
2.นายสันต ิ  วงศ์ศรี 
3.นายมนัส  ปาโผ 
4.นายแดง  เงินทอง 
5.นายนพพร  มิ่งสุวรรณ 
6.นายทิน  ตรีวงศ์ 
7.นายสุนัธ  กาศเกษม 
8.นายนพดล  แจ่มรัตนโสภัณ 
9.นายวัน  อินต๊ะวัง 
10.นายสมนึก  หงษ์ล่ิมล่อง 
11.นายสว่าง  นวลหงษ์ 
12.นายมนัส  อุดแน่น 
13.นายไพรัตน์ นวลหงษ์ 
14.นายสุธรรม  นันจันทร ์
15.นายสาคร  กาวิยะ 
16.นายบุญปัน  แช่ใจ 
17.นายมงคล  เพ็ญจันทร์ 
18.นายอรัญญา สุจรติ 

 
ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 

   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 
   2.ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงวัย 
   3.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 7 /2561 

วันที่  29 มีนาคม  พ.ศ.25๖1 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ อ่างเกบ็น  าแม่สอง ม.2  ต าบลเตาปนู  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร ่
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นายสมนึก  ใจแหลม 
2.นายส่วน  ใจผ่อง 
3.นายพิชิต  ใจผ่อง 
4.นายสิทธิชัย  ใจผ่อง 
5.นายเชาว์  กาวีละ 
6.นายกิตติพันธ์ สุขสาด 
7.นายบุญส่ง  ประสิทธิ์ 
8.นายศักดิ์สิทธิ์ อุ่นใจ 
9.นายสุรพงศ์  เฟืองสูง 
10.นายวิเศษ  ทาแกง 
11.นางสาวนิตยา ศรีสอย 
12.นายพนมกร ใจตรง 
13.นางสาวอศิมน วงษาสันต์ 
14.นางสาวอรวรรณ ห้วยหงษ์ทอง 
15.นางสาวสิรินทร์พร วงษ์สาสาย 
16.นางสาวพิมพรรณ พงษ์ผึ ง 
17.นายสรศักดิ์ สุขสาด 
18.นางอรจิรา  ผลาผล 

 
ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 

   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้าเนินการจัดท้าแนวเขตที่รักษาพืชพันธุ์ในอ่างเก็บ

น ้าแม่สอง  
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหามีปลากินเนื อ(ชะโด)ในอ่างเก็บน ้าแม่สองมากกว่าปลากินพืช 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
1.ประมงอ้าเภอบางแห่งต้องมีหน้าที่ดูแลหลายอ้าเภอจึงท้าให้เกิดการขาดการประชาสัมพันธ์ให้

ทั่วถึง 
   2.มีชาวประมงในพื นที่บางคนที่ใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย ไม่ให้ความร่วมมือ 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 8 /2561 

วันที่  ๓๐ มีนาคม  พ.ศ.25๖1 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ ท านบปลาหนองเก่า ม.5  ต าบลทุง่น้าว  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร ่
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นายนันชา  ร่องศักดิ์ 
   2.นายหลวน  หล่างแค้ว 
   3.นางตุมลา  อิ่นค้า 
   4.นางโสพิศ  สุปิน 
   5.นางประทุม  เพียงแก้ว 
   6.นางไพวรรณ  เรือนแก้ว 
   7.นายยุทร  คมเฉลียว 
   8.นายจัทร์ค้า  ใจเหิน 
   9.นางอัมพร  ใจเหิน 
   10.นายอนันต์  ร่องเสง่ียม 

11.นายสมคิด  ผิวอ่อน 
12.นายสมิธ  ได้พบ 
13.นายมา  กันทะโอ้ง 
14.นายค้าปัน  ใจโพ 
15.นายณรงค์  วังเย็น 
16.นายจรัส  หล่ายทะ 
17.นายสุภาพ  ใจเหิน 
18.นายหล่อ  ใจเหิน 
19.นายธนาภพ ใจเหิน 
20.นายประสาท หล่ายสาม 
21.นายนิคม  หล่ายแก้ว 
22.นายคะนอง กาศวิลัย 
23.นางสาวณัฐวลี ใจเหิน 
24.นางเปลี่ยน  แม่หล่าย 
25.นางบุญธรรม ดอกจ้าปา 
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ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 
   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
   -ขอแผ่นพับที่เกี่ยวกับกฎหมายประมง 
   -ต้องการปล่อยกุ้งก้ามกราม 
   -ต้องการจัดแข่งขันการตกปลา 
   -ต้องการปล่อยปลาตะโกก 

 
 

 
ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 
 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 
   2.ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงวัย 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 9 /2561 

วันที่  26 พฤษภาคม  พ.ศ.25๖1 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ  บ้านวังน  าตน้  ต าบลท่าแฟก  อ าเภอน  าปาด  จังหวดัอุตรดิตถ ์
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นายเสน่ห์  เรืองเมือง 
   2.นายประยูร  บุดดีกอง 
   3.นายไพรวัลย์  ยศเลิศ 
   4.นายสมหมาย ค้าณิน 
   5.นายประยงค์  หลิวแดง 
   6.นายผัว  จันต๊ะมูล 
   7.นายสุด  จิตมั่นเพียร 
   8.นายหยัด  ตุ่นแก้ว 
   9.นายสมชาย  กุลพรม 
   10.นายสุพันธ์  เม้ามูล 
   11.นายบุญน้า  ชมพูขาว 
   12.นายเริ่ม  อินแจ้ 
   13.นายอุทัย  ศิลป์วัลย์ 
  
 

ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 
   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 
   2.ชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงวัย 
   3.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 10 /2561 

วันที่  5 มิถุนายน  พ.ศ.25๖1 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ ชุมชุนบ้านปากนาย ม.17  ต าบลนาทะนุง  อ าเภอนาหมืน่  จังหวัดน่าน 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นายส้าราญ  มารัตน ์
   2.นาวสาวหรรษา มารัตน ์
   3.นางศุมินตรา  จันทร์อ้น 
   4.นางสาวสิริรัตน์ จันทร์เนตร 
   5.นายสมัย  รอดบวบ 
   6.นางสาวปวีณา ตาลชุม 
   7.นางสาวนิตยา ขันติวงศ์ 
   8.นางธิดารัตน์  โนอินทร ์
   9.นางสังเวียน  จันจร 
   10.นายสุทิน  บุญมีรักษ์ 
   11.นายสัญญา  เฉยทอง 
   12.นายทองแดง ทองอินทร ์
   13.นายสมบุญ  แก่นจันทร ์
   14.นางยอง  ส้าเริง 
   15.นายเสียง  ดอนไทย 
   16.นายวุฒิภัทร ทิพยศ 
   17.นายจ้าเริญ  บุญจันทร ์
   18.นางอัจฉราวรรณ คชสาร 
   19.นายสอน  เกตุสิริยะวงษ์ 
   20.นางมนตรี  จันทรา 
   21.นางสาวน ้าเพชร เฉยทอง 
   22.นางบุญส่ง  น้อยภู่ 
   23.นายชวยน้าชัย แถมชัยประเสริฐ 
   24.นางสุชาวดี  จันทรา 
   25.นางสุชาดา  จันทรา 
   26.นายบุญมา  แตงอ่อน 
   27.นายประสิทธิ์ จันช้านาญ 
   28.นายแอ๋ว  เช่นมั่น 
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                            29.นายอมร  ผลคล ้า 
   30.นายสมชาย กร้างยาว 
   31.นายบุญสม  กร้างยาว 
   32.นางธนภรณ์ แถมชัยประเสริฐ 
   33.นางสาวเสน่ห์ เงินจันทร์ 
 

ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 
   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
 

 
 

 
ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 

2.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 11 /2561 

วันที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ.25๖1 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ ชุมชุนบ้านห้วยเลศิ-ปากรี  ต าบลปลงิหลวง  อ าเภอนาหมืน่  จังหวัดน่าน 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นางทองอ่อน  ค้าด้า 
   2.นายสมเกียรติ ยศเกตุ 
   3.นางสาว  กระสัย 
   4.นายประทีป  เถ่ือนรอด 
   5.นายธงไชย  ไตรอุโฆษ 
   6.นายสมหวัง  ค้าด้า 
   7.นายไสว  ค้าด้า 
   8.นายล้าพัง  อุปจันทร ์
   9.นายยัง  ภาพสละ 
   10.นางสายยนต์ อุปจันทร ์
   11.นางน ้าฝน  เถ่ือนรอด 
   12.นางแจ่ม  ค้าปาละ 
   13.นางละมุด  ค้าปาละ 
   14.นายสมยศ  ยศเกตุ 
   15.นางบุญยืน  สมจิตต์ 
   16.นายโต  เปียงแก้ว 
   17.นายหนูพิน  ทองเทพ 
   18.นายบุญฤทธิ ์ จันทวงษ์ 
  
 

ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 
   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   1.ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชทางการเกษตร 

2.ชุมชนที่เข้าไปส่วนใหญ่ขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นพื นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 12 /2561 

วันที่  23 สิงหาคม  พ.ศ.25๖1 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง ต าบลท่ามะเฟือง  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ ์
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นางบ้ารุง   ก้าบัว 
   2.นายหนูกัน   ธิดา 
   3.นายชวาลย์   เปียทอง 
   4.นางนฤมล   ยินสุวรรณ์ 
   5.นายเกษม   จันทร์น้อย 
   6.นางสาวภาวรินทร์  จี ปั้น 
   7.นายไพรบูรณ์  มีอัฐมั่น 
   8.นายกฤษฎา   อิ่มหิรัญ 
   9.นางสิทธิ์เดช   ชูเดช 
   10.นางสมพิศ   ช้างเนียม 
   11.นางประนอม  จันศิริสุข 
   12.นางสาวพนิดา  ผุดสี 
   13.นางสงวน   จันทร์สด 
   14.นายวินัย   ผุดสี 
   15.นางหอมหวน  ทองฉัตร 
   16.นางศริญญา  เฮทเทอส์ 
   17.นายส้ารวย   จันชูผล 
   18.นางสาวทัศนวรรณ  อินยัง 
   19.นางสาวภาวาณา  ภูยอด 
   20.นางทรรศวรรณ  งามสาย 
   21.นายพรชัย   ไกรมี 
   22.นายจ้าลอง   อิ่มหิรัญ 
   23.นางสีนวน   นิ่มปากน ้า 
   24.นายชวาลย์   เปียทอง 
   25.นายปราชญ์  ทรัพย์เกิด 
   26.นางคล้าย   พิมพะกุล 
   27.นางสาวก้านตอง  พิมพะกุล 
   28.นางไฟจิตร   กันชูพล 
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                            29.นางสาวกฤติยา  แสนป้อง 
   30.นางทับทิม   มูลนิล 
   31.นายสมคิด   ควรพรา 
   32.นางค้าปา   เขียวจัน 
   33.นางเกวลิน   ช้างเนียม 
   ๓๔.นายพันธ์   ปามิ 
   ๓๕.นางวันวิสาข์  บุญช ู
   ๓๖.นายสิทธิเดช  ชูเดช 
   ๓๗.นายสมนึก   อยู่หนู 
   ๓๘.นายประสงค์  เขียวจัน 
   ๓๙.นางนกเล็ก   รุจิพจน์ 
   ๔๐.นางเธียรประภา  ยิ มเหงา 
   ๔๑.นางสาวฤทัย  ดวงแก้ว 
   ๔๒.นายนิรันดร์  กิจสวน 
   ๔๓.นายอุดม   ริดวงรัก 
   ๔๔.นางสาวระบ้า  เหล็กเมฆ 
   ๔๕.นางสาววราภรณ์  ผุดสี 
   ๔๖.นายพะยอม  ผุดสี 
 

ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 
   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
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ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 
   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   -ไม่ม ี
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รายงานการจัดเวทกีารมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครั งที่ 12 /2561 

วันที่  24 สิงหาคม  พ.ศ.25๖1 
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 

ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน  าไคร้ ต าบลน  าไคร้  อ าเภอน  าปาด  จังหวัดอุตรดติถ ์
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

   1.นางอรไท   ติละ 
   2.นางสมร   มีทา 
   3.นางศศิวิมล   กาญจนพฤกษ์ 
   4.นายหว่าน   ยุ่นแก้ว 
   5.นางภัททราพร  เสนะ 
   6.นายชาญณรงค์  วงศ์สกุลภักด ี
   7.นายเจษฎา   เบี่ยงสัมมา 
   8.นายวีระ   ลือค้าแพง 
   9.นายสมพงษ์   ค้าจีน 
   10.นายเสกสรร  พานิยม 
   11.นางส้ารวย   พรมรังษ๊ 
   12.นางสมหมาย  หอมสุวรรณ 
   13.นายบุญทัน   สอนใจ 
   14.นายพร้อมชัย  บัวกอง 
   15.นางสาววิรวรรณ  ทันเจริญ 
   16.นางทองใบ   ส้าเนา 
   17.นายสมควร  พรหมมาศ 
   18.นายไพบูลย์  สารรัตน์ 
   19.นางวันดี   ฉิมมา 
   20.นายพินจ   อินดีลี 
   21.นายศักดิ์ชาย  เสาวพา 
   22.นางสมัยศรี   ขัดทะขันธ ์
   23.นางคงชนมหา  โพธ์ิศรี 
   24.นายธวัช   เวรุญา 
   25.นางสาวสุวิมล  มายา 
   26.นางสาวศศินา  ลือค้าแพง 
   27.นางสาวทัศนีย์  เพลียน้อย 
   28.นางสาววราภรณ์  วงษ์กลม 
   29.นายสายชล  สมมา 
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 ความรูท้ี่ได้ถ่ายทอดให้ชุมชน 
   -ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 
   -ชี แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

สรุปประเดน็ความคิดเหน็ของชาวประมง 
-ชาวประมงอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดสรรพื นที่ท้าการประมงในช่วงฤดูปลาน ้าจืดมีไข่

และจัดระเบียบเครื่องมือท้าการประมง ก้าหนด ขนาดช่องตา และปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าให้มากขึ น 
 

 
 

 
ปญัหาและอุปสรรคของชุมชน 

   1.ปัญหาภัยแล้ง 
   2.ปัญหาที่ดินท้ากิน 
   3.ปัญหาชาวประมงมีรายได้น้อย 

ปญัหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
   -ไม่ม ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


