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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะท างานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator:FC) 

และการประชุมส่วนราชการสังกัดส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
คร้ังที่ 8/2561   

ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
วันจันทรท่ี์  22  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561   เวลา 13.30 น. 

ผู้มาประชุม 
1. นายนิพนธ์  อุปการัตน ์  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์             ประธาน 
2. ว่าท่ีร้อยตรีสมนึก  คงทรัตน์  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น า้อุตรดิตถ์ 
3. นายทองอยู่  อุดเลิศ   เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน 
4. นายสันติพันธุ์  โชติดิลก  หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการด้านการประมง 
5. นางสาวดวงเดือน  มีส้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
6. นายวานิช  ยี่บุญยงค์   ประมงอ้าเภอท่าปลา 
7. นายชยุตม์  ตั งฐานานุศักดิ์  ประมงอ้าเภอตรอน 
8. ว่าท่ีร้อยโทสมศักด์ิ  สุรัตนมาลย์ ประมงอ้าเภอบ้านโคก 
9. นายโชคชัย  เผ่าชู   ประมงอ้าเภอพิชัย 
10. นางสาวจีระนันท์  กันรัตน ์  ประมงอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
11. นางอัญชลี  ศรีฉ่้า   เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 
12. นางสาวจันดา  สอนศรี  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นางสาวปรียาภรณ์  ทิพย์สุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
14. นายเสน่ห์  จันน ้าท่วม  พนักงานธุรการ ส3 
15. นางสาวประยูณ  ลูนบาง  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
16. นางสาวอภินันท์  ศรีเมืองส้านัก เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
17. นางสาวชญาภา  ไผ่ผล  พนักงานผู้ช่วยประมง 
18. นางสาวพจนีย์  ปิยะตระกูล  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
19. นางสาวชลริกาญจน์  กมล  นักวิชาการประมง 
20. นายชลิต  จันทรมณี   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
21. นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่้า  พนักงานผู้ช่วยประมง 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายฐาปกรณ์  ล่ิมบรรจง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  (ไปราชการ) 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายนิพนธ์  อุปการัตน์  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ท้าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการการประชุม
คณะท้างานการขับเคล่ือนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator:FC) และการประชุม
ส่วนราชการสังกัดส้านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั งท่ี 8/2561 ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี   
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ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานส้าเร็จลุล่วงไป 
ด้วยด ีในปีงบประมาณ 2561  

2. การประชุมนี เป็นครั งแรกของปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงานสังกัดกรมประมงร่วมท้าแผนการ 
ปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2562 

3. ให้ประมงอ้าเภอหรือหน่วยงานท่ีใช้ระบบเพาะฟักแบบเคล่ือนท่ี (Mobile hatchery) บันทึกการใช้งานใน 
การเพาะฟักจ้านวนครั งการใช้งาน เพื่อบันทึกสถิติการใช้เครื่องเพาะฟัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2561 

 - รับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี 7/2561 – 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

ส่วนราชการสังกัดกรมประมง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ราย
หน่วยงาน ดังนี  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ 

ว่าท่ีร้อยตรีสมนึก  คงทรัตน์  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าอุตรดิตถ์ ขอสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตาม โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 และแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ดังนี  

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2561  

 งบประมาณ (บาท) ใช้จ่ายสะสม (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณรวม 9,855,655.00 9,855,231.83 100.00 

งบบุคลากร 3,036,550.00 3,036,149.00 99.99 

งบด าเนินงาน 6,769,105.00 6,769,082.83 100.00 

งบลงทุน 50,000.00 50,000.00 100.00 

ผลการปฏิบัติงาน (งบปกติ) 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ 

งานผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า / กพจ. (ตัว) 4,000,000         4,047,000  101.17 

งานผลิตพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น ้า / กพก. (ตัว) 100,900            109,400  108.42 

โครงการฟ้ืนฟูพันธ์ุปลาและสัตว์น ้าจืดของไทย (ตัว) 1,000,000         1,006,000  100.60 

โครงการทฤษฎีใหม่ (ตัว) 792,000 858,700                     108.35 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า (ฟาร์ม) 243 250 102.88 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธ์ ฯ (ฟาร์ม) 13 13 100.00 
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งานวิจัย (เรื่อง) 1 1 100.00 

งบลงทุนปี 62  (3 รายการ) 
ครุภัณฑ์ 1 รายการ   

1. ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 300 ลิตร                 46,000  บาท 
ส่ิงก่อสร้าง 2 รายการ 
     1. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตร.ม. 1 รายการ (5 บ่อ)       1,759,000     บาท 
     2. ปรับปรุงบ่อดินขนาด 600 ตร.ม. 1 รายการ (3 บ่อ)         1,717,000     บาท  

แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ 

งานผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า / กพจ. (ตัว) 3,000,000 - - 

งานผลิตพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น ้า / กพก. (ตัว) 74,600 - - 

โครงการฟ้ืนฟูพันธ์ุปลาและสัตว์น ้าจืดของไทย (ตัว) 1,000,000 - - 

โครงการ "รักษ์น ้าเพ่ือแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน ้ารี อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (ตัว) 185,000   

โครงการประมงโรงเรียนสมเด็จพระเทพฯ (ตัว) 20,000   

โครงการทฤษฎีใหม่ (ตัว) 290,640 - - 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า (ฟาร์ม) 276 - - 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธ์ ฯ (ฟาร์ม) 16 - - 

งานวิจัย (เรื่อง) 2 - - 

 นายทองอยู่  อุดเลิศ เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  
1. ให้ส้านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดท้าแผนการปล่อยพันธุ์ปลารายเดือน ปี 2562 ส่งให้กับศูนย์วิจัย 

และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าอุตรดิตถ์ 
2. ในการขอรับพันธุ์ปลาในพิธี ขอความร่วมมือรับพันธุ์ปลาในเวลาราชการ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ในการท้างานนอกเวลา 
3. การขอรับพันธุ์ปลาขอให้ประมงอ้าเภอท้าหนังสือขอรับพันธุ์ปลาและแหล่งน ้า จัดส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

พันธุกรรมสัตว์น ้าอุตรดิตถ์ก่อนขอรับพันธุ์ปลาทุกครั ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางสาวดวงเดือน  มีส้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  สรุปงบประมาณการเบิก-จ่าย ปีงบประมาณ 
2561 ดังนี  

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

6,089,005.00 5,694,671.89 394,333.11 93.52 
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สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562    ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

1,965,630.00 - 1,965,630.00 - 

มติที่ประชุม รับทราบ 

นางสาวปรียาภรณ์  ทิพย์สุคนธ์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
สรุปแผนงาน การปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2562 ดังนี  

โครงการ แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1.โครงการระบบสง่เสริมแบบแปลงใหญ ่ 2 แปลง -  

2.โครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า (SL/GAP) 

30 ราย - GAP ปลานิล 20 ราย   
GAP ปลาอื่นๆ 10 ราย 

3.โครงการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 
ด้านการประมง 

250 ราย -  

4.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายเก่า 346 ราย      
รายใหม่ 346 ราย 

-  

5.โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri - Map) 

31 ราย -  

6.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

ศูนย์ ศพก. 9 แห่ง 
ศูนย์เครือข่ายเดิม 
36 แห่ง ใหม่ 9 
แห่ง 

- ศูนย์เครือข่าย แห่งใหม่ 
เป็นงบอุดหนุน ศูนย์ละ 
5,000 

7.งานทะเบียนฟาร์ม 6,327 ราย - 1.ส้ารวจลูกพันธ์ุสัตว์
น ้าประจ้าปี            
2.ส้ารวจรายได้หนี สิน 

8.โครงการรักษ์น ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน " ลุ่มน ้ารี "  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

60 ราย แหล่งน ้า 
4 แห่ง ประมง
โรงเรียน 3 แห่ง 

-  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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นายสันติพันธุ์  โชติดิลก  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจ้าปี 2562 
ดังนี  

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ  

โรงเรียน กิจกรรม หมายเหตุ 

1.โรงเรียนบุญธรรม-บุญพริ ง บ.บ่อเบี ย      
ม.2  ต.บ่อเบี ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

- อบรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด  จ้านวน    
20 คน                                            
- อบรมการแปรรูปสัตว์น ้า จ้านวน 60 คน  

กรมประมงจัดฝึกอบรม 

2.โรงเรียนยอดโพธ์ิทอง 1 บ.ภูต่าง ม. 10  
ต.บ่อเบี ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

- อบรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด  จ้านวน    
20 คน                                            
- อบรมการแปรรูปสัตว์น ้า จ้านวน 60 คน 

 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสนับสนุนสัตว์น้ าแบบมี
ส่วนร่วมกิจกรรมย่อย ติดตามธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

 - งบประมาณการติดตาม 20,000 บาท 
การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

ล้าดับ รายชื่อ ที่อยู่ ชนิดสัตว์ป่า 
ประเภทลักษณะของ

ซาก/ จ้านวน หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ 
1 น.ส.กิริณี จาระนุ่น ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.

เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

1  

2 นายทรงวุฒิ ทัพศรี
สวัสด์ิ 

165/6 ม. 10 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

ซาก/หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

16 ซาก11/หัว
แหวน 5 

3 ว่าที่ร.ต. พสิษฐ์ ไล้
สุวรรณชาติ 

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

1  

4 นายจรัญ ทองแพง 187/20 ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

1  

5 นายประสงค์ ปาน
ศักด์ิ 

536/22 ม.6 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

ซาก/หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

3 ซาก1/หัว
แหวน 2 

6 นายแฉล้ม ศรีคง
เมือง 

288 ม.4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

3  

7 นายวีรภัทร  ด่อนดี 33/1 ถ.เจษฎาบดินทร์เหนือ14  ต.ท่า
เสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

1  

8 นายโชคชัย เผ่าชู 61/6  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

4  

9 นายอาณัติ  เดชก้อง 27 ม. 3  ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

2  

10 นายสุรเดช วันโน 12/70ถ.เจษาบดินทร์เหนือ  ต.ท่าอิฐ อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

1  

11 นางกรวรรณ สายทวี 270/8 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

1  
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12 นายสมเจตน์ พล
แหลม 

149 ม.9 ต.น ้าหมัน อ.ท่าปลา จ.
อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน ้า 

2 หัวแหวน 2 
หัว ใน 1 วง 

13 น.ส.ธนพร ขันทอง ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กระเบนท้องน ้า Rhina 
ancylostoma 

ก้าไรปลากระเบน
ท้องน ้า 

2  

ผลการส ารวจสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตามบัญชีท้ายใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสัตว์ป่าที่ได้
มากจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 

1. ประมงอ้าเภอท่าปลาเสนอเรื่องการท้าน ้าหมักชีวภาพ โดยขอใช้สถานท่ีบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น ้าอุตรดิตถ์ 

2. ขอให้ประมงอ้าเภอทุกอ้าเภอท้าแผน/แหล่งน ้าปล่อยพันธุ์ปลาในแต่ละเดือนให้ส้านักงานประมงจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อท่ีจะจัดท้าแผนส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าอุตรดิตถ์ ภายในวันท่ี        
26 ตุลาคม 2561 

 
 

ชื่อฟาร์ม/ชือ่-สกุล 
ผู้ประกอบการ 

ที่อยู ่
เช่น จระเข้น้ าจืด จระเข้น้ าเค็ม ปลา

ตะพัด ตะพาบน้ าไทย เป็นต้น อายุ 
จ านวน  
(ตัว) 

หมายเหต ุ

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์
ร.อ. วชีระ  คงเจริญ 220 บ้านหนองบัว ต.ท่า

เสา อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.
อุตรดิตถ์  

จระเข้น ้าจืด CrocodylusSiamensis จระเข้อายุไม่เกิน 1 ปี 148 ยังเลี ยงอยู่ 

นายนนทวัฒน์ บัว
ค้า 
 

26/1 ม.6 ต.บ้านโคก อ.
บ้านโคก  จ.อุตรดิตถ์ 

จระเข้น ้าจืด CrocodylusSiamensis จระเข้อายุ 1 ปี 
 

1 ยังเลี ยงอยู่ 

นายณัฐวุฒิ อินดี
สวน   

57 ม.6 ต.ท่ามะเฟือง อ.
พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

จระเข้น ้าจืด CrocodylusSiamensis จระเข้อายุไม่เกิน 2 ปี 
43  ตัว   
จระเข้อายุไม่เกิน 1 
เดือน  41  ตัว 

84 ยังเลี ยงอยู่ 

    จระเข้น ้าเค็ม Crocodylusporosus จระเข้อายุไม่เกิน 1 ปี 2 ยังเลี ยงอยู่ 

นายบุญลือ  หนุน
นาค 

208/1 ม.4 ต.ท่า
มะเฟือง อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ์  

จระเข้น ้าจืด CrocodylusSiamensis จระเข้อายุไม่เกิน 1- 6 
เดือน 102 ตัว 
จระเข้อายุไม่เกิน 1-2 ปี 
98 ตัว 
จระเข้อายุไม่เกิน 2 ปี 
14 ตัว 

204 ยังเลี ยงอยู่ 

นายชัยณรงค์  อ่้า
แจ้ง 

104/4 ม. 7 ต.ป่าเซ่า อ.
เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

จระเข้น ้าจืด CrocodylusSiamensis จระเข้อายุไม่เกิน 1 ปี  3 ยังเลี ยงอยู่ 
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เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
      (นายชลิต  จันทรมณี)           ผู้จดรายงานการประชุม 
      เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 
 
 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีส้ม)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 




