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รายงานการประชุม 
สวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี  12/2560 
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันจันทรที ่ 8  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561   เวลา 10.00 น. 

ผูมาประชุม 

1. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง   
     รักษาราชการแทน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ประธาน 

2. นายสันติพันธุ โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการประมง   
3. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
4. นายวานิช  ยี่บุญยงค   ประมงอําเภอทาปลา 
5. วาที่รอยโท สมศักดิ์  สุรัตนมาลย ประมงอําเภอบานโคก 
6. นายโชคชัย เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
7. นายชยุตม  ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
8. นางอัญชลี ศรีฉ่ํา   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
10. นายเสนห  จันน้ําทวม  พนักงานธุรการ ส3 
11. นางสาวประยูณ  ลูนบาง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
12. นางสาวอภินันท  ศรีเมืองสํานัก เจาหนาที่ธุรการ 
13. นางสาวชญาภา  ไผผล  พนักงานผูชวยประมง 
14. นางสาวอุมา สงดํา   พนักงานผูชวยประมง 
15. นายชลิต  จันทรมณ ี   เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
16. นายสมพล  กะนะแสง  พนักงานขับรถยนต 

 
ผูไมเขารวมประชุม 

1. นางสาวพจนีย  ปยะตระกูล  เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ลาคลอด) 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

 นายฐาปกรณ  ลิ่มบรรจง หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัด
อุตรดิตถ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม ขาราชการและเจาหนาที่หนวยงาน  ในสังกัดสํานักงาน
ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  กรมประมง ครั้งที่ 12/2560  ขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

 

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
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นายฐาปกรณ  ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมงรักษาราชการแทน ประมงจังหวัด
อุตรดิตถ ไดเขารวมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 12/2560 
วันศุกรที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีเรื่องจากที่ประชุมแจงใหทราบ 2 เรื่อง ดังนี ้

1. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief Operation) และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหา
การเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team) 
 ตามคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 9/2561  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Operation) และคณะทํางานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team) ประกาศโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งราชการ
สวนภูมิภาคและสวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด รวมถึงราชการสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด 
รวมถึงราชการสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นแตมีหนาที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้น เปนกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief 
Operation) และหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ หรือเทียบเทาของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ทั้งราชการสวนภูมิภาคและสวนกลาง ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบพื้นที่อําเภอ เปนคณะทํางาน
ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและแกไขปญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 2. การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ.2560 
  ดวยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 
2560 ไดขอความรวมมือจังหวัดอุตรดิตถ พิจารณาคัดเลือกขาราชการ และลูกจางประจําในสังกัดกรณี การ
คัดเลือกขาราชการฝายพลเรือนที่สังกัดสวนภูมิภาค โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการกําหนดตามคูมือการ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2560 และเขารับรางวัลในพิธีเชิดชูเกียรติเปนขาราชการพลเรือนดีเดน 
ในวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2561 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. แจงกําหนดนัดหมายงานของจังหวัดอุตรดิตถ 
- วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. การออกหนวย “บําบัดทุกขบํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน

จังหวัดอุตรดิตถ”  ณ  วัดขวางชัยภูม ิหมูที ่1 ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 
- วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจํา

จังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที ่1/2561  ณ  หองประชุมศิลาอาสน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2560 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   - ไมมี - 

 



 
 

3/7 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา/หรือเรื่องประชุมจากครั้งกอน 

   - ไมมี -  

ระเบียบวาระที่ 5  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2560 ของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ กลุมงานตางๆ และสํานักงานประมงอําเภอ 

กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
 ขอชี้แจงเปาหมายแตละโครงการ  ดังนี้ 
  โครงการประมงอาสา     เปาหมาย 30 ราย 
  โครงการSmart Farmer    เปาหมาย 250 ราย 
  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม   เปาหมาย  
  โครงการ Agri Map 20 ราย    เปาหมาย 20 ราย 

โครงการศูนยเรียนรูฯ (ศพก. )    
- ศูนยหลัก    เปาหมาย 9 แหง 
- ศูนยเครือขาย ป 2560   เปาหมาย 27 แหง 
- ศูนยเครือขาย ป 2561   เปาหมาย 9 แหง  

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม   เปาหมาย 10  ฟารม 

  - GAP     เปาหมาย 3 ฟารม 

  - SL     เปาหมาย 7 ฟารม 

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ลุมน้ําลี เปาหมาย 40 ราย 

โครงการเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ  เปาหมาย 40  ราย  
โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปาหมาย 131 ราย  

   - อําเภอตรอน  77  ราย 
   - อําเภอพิชัย  54  ราย 

โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมง 
 - อบรมเกษตรกร จํานวน 150 ราย (5 อําเภอ) ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 100 
โครงการประมงอาสา 
 - อบรมเกษตรกร จํานวน  30 ราย (9 อําเภอ) ดําเนินการแลวเสร็จ  รอยละ 100 

งานทะเบียนฟารม  ณ  31 ธันวาคม  2560 
   อําเภอตรอน   527 ราย 
   อําเภอทองแสนขัน  699 ราย 
   อําเภอทาปลา   820 ราย 
   อําเภอน้ําปาด   477 ราย 
   อําเภอบานโคก   350 ราย 
   อําเภอพิชัย           1,381 ราย 
   อําเภอฟากทา              693 ราย 
   อําเภอเมืองอุตรดิตถ          1,387 ราย 
   อําเภอลับแล              497 ราย 
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งานทะเบียนฟารม  (รายใหม)  ณ 31 ธันวาคม  2560 
   อําเภอตรอน   5 ราย 
   อําเภอทองแสนขัน  - ราย 
   อําเภอทาปลา   3 ราย 
   อําเภอน้ําปาด   - ราย 
   อําเภอบานโคก   - ราย 
   อําเภอพิชัย   - ราย 
   อําเภอฟากทา   15 ราย 
   อําเภอเมืองอุตรดิตถ   3 ราย 
   อําเภอลับแล   - ราย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุมบริหารการจัดการประมง  

1. โครงการ กิจกรรม “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม ใหกับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ” จัดขึ้นในวันที่       
20  ธันวาคม  2560   ณ โรงเรียนชุมชนบานนากล่ํา หมูที ่2 ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ กิจกรรม
จัดนิทรรศการใหความรูการประมงตาม พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และการทําการประมงในรูปแบบ
ตาง ๆ การตรวจสอบและการรับเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรดานการประมง ฯลฯ มีผูมาใชบริการทั้งสิ้น จํานวน  
30 ราย   
 2. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 
 กลุมบริหารจัดการดานการประมง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัยและประมงอําเภอ 
ตรอน เขาติดตามการดําเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงบึงทับกระดาน มีการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา  และทําการสุมชั่งวัดปลาเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของสัตวน้ําที่ปลอยในโครงการ 

3. ผลการสํารวจสัตวปาสงวนและคุมครองตามบัญชีทายใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาที่ไดมาก
จากการเพาะพันธุ (สป.15) 

ชื่อฟารม/ชื่อ-สกุล 
ผูประกอบการ 

ที่อยู อายุ 
จํานวน 
(ตัว) 

หมายเหต ุเชน จระเขน้ําจืด จระเขน้ําเค็ม ปลา
ตะพัด ตะพาบนํ้าไทย เปนตน 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
ร.อ. วชีระ  คงเจริญ 220 บานหนองบัว ต.ทา

เสา อ.เมืองอุตรดิตถ  จ.
อุตรดิตถ  

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiamensis จระเขอายุไมเกิน 1 ป 148 ยังเลี้ยงอยู 

นายชาคริต  มาก
ลน 

110/3 ม.5 ต.บานหมอ 
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiamensis จระเขอายุไมเกิน 3 ป 7 จําหนายแลว 7 
ตัว  
(ไมเลี้ยงตอ) 

นายณัฐวุฒิ อินดี
สวน   

57 ม.6 ต.ทามะเฟอง อ.
พิชัย จ.อุตรดิตถ 

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiamensis จระเขอายุไมเกิน 2 ป 
43  ตัว   
จระเขอายุไมเกิน 1 
เดือน  41  ตัว 

84 ยังเลี้ยงอยู 

    จระเขน้ําเค็ม Crocodylusporosus จระเขอายุไมเกิน 1 ป 2 ยังเลี้ยงอยู 

นายบุญลือ  หนุน
นาค 

208/1 ม.4 ต.ทา
มะเฟอง อ.พิชัย จ.

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiamensis จระเขอายุไมเกิน 1- 6 
เดือน 102 ตัว 

204 ยังเลี้ยงอยู 
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4. กิจกรรมการอนุญาตการนําเขาและสงออกดานผานแดนถาวรภูดู 
มีผูมาขอใบสงออกอาหารสัตวน้ํา จํานวน 2 ราย 

รายที่ 1 NBFS – 401 อาหารปลากินพืชโปรตีน 18 % เม็ดเล็ก จํานวน 75 ถุง น้ําหนัก 1,500 กิโลกรัม 

GF – 411  อาหารปลากินพืชโปรตีน 15 % เม็ดกลาง จํานวน 400 ถุง น้ําหนัก 8,000 กิโลกรัม  
รายที่ 2 NBFS – 401 อาหารปลากินพืชโปรตีน 18 % เม็ดเล็ก จํานวน 75 ถุง น้ําหนัก 1,500 กิโลกรัม 

NBFSM – 401 อาหารปลากินพืชโปรตีน 15 % เม็ดเล็ก จํานวน 400 ถุง น้ําหนัก 8,000 กิโลกรัม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุมบริหารและยุทธศาสตร  

ผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2560  ณ  วันที่ 5  มกราคม 2561 ดังนี้ 

การเงินและงบประมาณ (งบปกติ) 
 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2561  2,269,808.00 บาท 

 เบิกจาย          391,501.99 บาท 

 คงเหลือ      1,878,306.01 บาท 

 คิดเปนรอยละ                 17.25 

ประธาน :งบประมาณ 2561  ขอใหควบคุมการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนตามตัวชี้วัด  ใหตรวจสอบ
การเบิกจายงบประมาณทุกระยะ  ซึ่งแบงเปนรายไตรมาส  การเบิกจายใหสอดคลองกันตามผลงาน  

 เนนการดําเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานและปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ซึ่งสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถไดออกประกาศการดําเนินงานตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ประชาชนสามารถแจงขอมูลขาวสาร/รองเรียน พรอมทั้งไดประกาศเจตจํานง
บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และรวมกันตอตานการทุจริตการคอรัปชั่น 
 
สํานักงานประมงอําเภอตรอน 
 นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2560 
ดังนี้  

- โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมง    20 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ    20 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการประมงอาสา                4  ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง     60 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 77 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง สํารวจและตรวจชั่ง ดําเนินการติดตามผลผลิต 

อุตรดิตถ  จระเขอายุไมเกิน 1-2 ป 
98 ตัว 
จระเขอายุไมเกิน 2 ป 
14 ตัว 

นายชัยณรงค  อ่าํ
แจง 

104/4 ม. 7 ต.ปาเซา อ.
เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ 

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiamensis จระเขอายุไมเกิน 1 ป  3 ยังเลี้ยงอยู 
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อําเภอทองแสนขัน 

 - โครงการประมงอาสา       3 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

สํานักงานประมงอําเภอทาปลา 

นายวานิช ยี่บุญยงค  ประมงอําเภอทาปลา ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้ 
- โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมง    20 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน      40 ราย คัดเลือกเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ       20 ราย คัดเลือกเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการประมงอาสา       3 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง     50 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
 

 
อําเภอน้ําปาด 

- โครงการประมงอาสา                  3 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

สํานักงานประมงอําเภอบานโคก 

วาที่รอยโท สมศักดิ์ สุรัตนมาลย ประมงอําเภอบานโคก ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 
2560 ดังนี้ 

- โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมง     20 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการประมงอาสา        4 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง      40 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 

อําเภอฟากทา 
 - โครงการประมงอาสา        3 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
- โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมง     25 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการประมงอาสา         4 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง      50 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

สํานักงานประมงอําเภอพิชัย 

นายโชคชัย  เผาชู  ประมงอําเภอพิชัย  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้ 
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- โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมง     20 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการประมงอาสา        4 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง      50 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 54 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 

อําเภอลับแล 
- โครงการประมงอาสา         3 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ประธาน : ขอใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการในกิจกรรมที่เก่ียวของใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาการดําเนินการแตละ 
   โครงการดวย โดยเฉพาะกิจกรรมการฝกอบรมเกษตรกรใหแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม นี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  
   -ไมมี- 
 
 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 

 

 

 

      (นายชลิต  จันทรมณี)         ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

     
       
  
 

                                                             (นางสาวดวงเดือน มีสม)         ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                       หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร   
   
 
 

 

 

 


