
 
รายงานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ 

(Fisheries Co – ordinator : FC) 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 

........................................................... 
ผู้มาประชุม 
    ๑. หวัหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชแทน 
                  ประมงจังหวัดอุทัยธานี                    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางชิดชนก  นิยมไทย (แทน) 
                 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี  กรรมการ 
             ๓. หวัหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง    กรรมการ   

   ๔. หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
             ๑. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี  ติดราชการ 
    ๒. หวัหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท ติดราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุทัยธานี 
ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และด าเนินการประชุม โดยมีวาระต่างๆ  ดังนี้ 
                            

วาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี  
 

วาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒    
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      ไม่มี 
 

วาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบและผลการปฏิบัติงาน             
        ๔.๑ เรื่อง  แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน 
คุณชิดชนก                  ๑. แผนและภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี 

       - แผนผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน 
๔,๑๐๐,๐๐๐ ตัว โดยจัดสรรให้อ าเภอละ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ส่วนแหล่งน้ าขนาดใหญ่            
ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี จะเป็นผู้ด าเนินการปล่อยพันธุ์     
สัตว์น้ าเอง 

- จ านวนฟาร์ม... 
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              - จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน แผน ๑๔๒ ฟาร์ม  
- ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒ Safety level จ านวน    

๒๔ ฟาร์ม 
   - ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ปี  Safety level จ านวน ๒๕ ฟาร์ม 
   - ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี ๒๕๖๒ Safety level จ านวน ๙๒

ฟาร์ม     
ปัญหาและอุปสรรค 

- ไม่มี 
ที่ประชุม      รับทราบ 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
๑. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า  โดยการ

ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี ท้องที่ และท้องถิ่น สนับสนุน
พันธุ์สัตว์น้ าปล่อยในแหล่งน้ าที่เหมาะสม ดังนี้ 

๑.๑ เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า โดยผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และการ
ประสานงานผ่านทางประมงอ าเภอน าไปปล่อยในแหล่งน้ าที่เหมะสม จ านวน ๑ แห่ง 
        ๒. การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
            ๒.๑ ด าเนินการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

                                 ๒.๒ ออกใบอนุญาต สป.๑๓ จ านวน ๑ ฉบับ 
        ๓. การปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติด้านประมง 
            ๓.๑ ประชุม ก.ช.ภ.จ.อุทัยธานี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) เพ่ือขออนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯต่อไป 
          ๓.๒ ประชุม ก.ช.ภ.จ.อุทัยธานี เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง) เพ่ือขออนุมัติให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯต่อไป  
       ๔. โครงการควบคุมการประมง 
          ๔.๑ ประสานงานให้ความรู้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและชาวประมง แผน ๒ 
ครั้ง ผล ๒ ครั้ง 

 ๔.๒ ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า (ครั้ง) แผน ๒ ครั้ง ผล ๒ ครั้ง 
 ๔.๓ ตรวจป้องกันและปราบปรามฯ (ครั้ง) ประสานงานตรวจป้องกันและป้องปราม

ผู้กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง แผน ๒ ครั้ง ผล ๒ ครั้ง 
       ๕. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิง
รุก (Agri-Map) 

วันพุธที่ ๙... 
 
 



 
                                       - ๓ – 
 

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอ าเภอบ้านไร่และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดอุทัยธานี ลงพ้ืนที่คัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จของโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ต าบลเมืองการุ้ง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
       ๖. โครงการขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง 

                         - ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง จ านวน ๒ ราย 
       ๗. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา
สักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต      
ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี 

๘. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา
สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และร่วมพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อม
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดอุทัยธานี 

๙. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุม VDC 
เพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝน
ทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ 
       ๑๐. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิทยา เสรีประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง รักษาราชแทน ประมงจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมเจ้าหน้าที่และประมงอ าเภอทุก
อ าเภอ เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานประมง
จังหวัดอุทัยธานี 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี 

ที่ประชุม      รับทราบ 
 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
         ๑. โครงการ Smart Farmer กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงรับผิดชอบงาน
ด้านการประมง อ าเภอหนองขาหย่าง ออกคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ Smart 
Farmer ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ต าบลหลุมเข้า อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน ๑๒ ราย 
 

๒. กลุ่มพัฒนา... 
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 ๒. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงผู้รับผิดชอบงานด้านการประมง อ าเภอ
หนองขาหย่าง ออกพ้ืนที่ส ารวจ คัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย เข้าร่วมโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย 
 ๓. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงผู้รับผิดชอบงานด้านการประมง อ าเภอ
หนองขาหย่าง ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอ าเภอห้วยคต ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจ
ฟาร์มผู้ท าการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในเขตอ าเภอห้วยคต 
          ๔. ร่วมประชุมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุกภัย ปี ๒๕๖๒ ณ ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 
          ๕. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงผู้รับผิดชอบ
งานด้านการประมงอ าเภอหนองขาหย่าง ร่วมชี้แจงโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต าบลหลุมเข้า อ าเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
          ๖. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงผู้รับผิดชอบ
งานด้านการประมงอ าเภอหนองขาหย่าง ร่วมชี้แจงโครงการตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา 
เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
  ๗. ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
     - จ านวนการขึ้นทะเบียน จ านวน ๒๕ ราย 
     - จ านวนต่อทะเบียน จ านวน ๑ ราย 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี 

ที่ประชุม      รับทราบ  
    

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
งานบริหารทั่วไป 

            - ขอสนับสนุนงบประมาณจ้างเหมาบริการท าความสะอาดเป็นครั้งคราว 
            - จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ 

- วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

- วันที่ ๒๓... 
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- วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม
บริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล
และพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

  งานงบประมาณ 
     ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๙๒,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๓,๕๘๙ บาท คงเหลือ 

๖๒๘,๕๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๙ 
ฐานข้อมูลด้านการประมงของส านักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมกับประมง
อ าเภอเมืองร่วมประชุมจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ครั้งที่         
๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี 

ที่ประชุม      รับทราบ     
 

วาระท่ี  ๕    เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - ไม่มี 
 

วาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
                 - ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
     ..................................................................... 
 
 
                                                               .................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                    (นางสาวศิริพร  อ่ าบัว) 
 
 
                                                               ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                      (นายคมน์  ม่วงค า) 


