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รายงานการประชุม 
สวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี 1/2561 
ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันจันทรที ่5 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. 

ผูมาประชุม 

1. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
     รักษาราชการแทน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ประธาน 

2. นายสันติพันธุ โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง   
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 (ลาคลอดบุตร) 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 

 นายฐาปกรณ  ลิ่มบรรจง หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัด
อุตรดิตถ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม ขาราชการและเจาหนาที่หนวยงาน ในสังกัดสํานักงาน
ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ครั้งที่ 1/2561 ขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
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ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1. หัวหนาราชการ/หัวหนาหนวยงานที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 ราย 
 -  นางสุชญา  การงาน  ตําแหนง  คลังจังหวัดอุตรดิตถ 
 -  นายมณู  วงศสุนทร  ตําแหนง  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2560 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

1. ผังรายการ “คุยกับผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ” ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
- ดวยจังหวัดอุตรดิตถ จัดทําผังรายการฯ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดอุตรดิตถ ทุกวันพุธ เวลา 06.30 น. ถึง 07.00 น. คลื่น 96.75 MHz (ระบบFM) เพื่อ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินการ ขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการรวมทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

2.  ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2561 
- แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมประมง กําหนดปฏิทินและตัวชี้วัด 

ในวันที่ 9 มกราคม 2561 
3.  แนวทางปฏิบัติการผอนชําระหนี้กรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือทายาทไดรับเงินตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการเกินสิทธิหรือไดรับไปโดยไมมีสิทธ ิ
- กรมประมงแจงสวนราชการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการผอน

ชําระหนี้ฯ 
4.  การมีสวนรวมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสูความย่ังยืน 

- ตามสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การมีสวนรวมพัฒนาประเทศไทย 
สูความยั่งยืน กําหนดรอบหลักการในการดําเนินการเพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทย 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา/หรือเรื่องประชุมจากครั้งกอน 

1.  การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับพื้นที่สูการปฏิบัติ ครั้งท่ี 4 
- กําหนดการประชุมสัมนา การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณที่สูการปฏิบัติ ครั้งที่ 4 
โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ในวันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2561 เวลา 
07.30 น. – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) จังหวัดพิษณุโลก 
โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดและอําเภอ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เขารวม 

2.  การอบรมการใชงานระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) 
- ดวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดการอบรมการใชงานระบบภูมิสารสนเทศ

ประมง Fisheries Map แกเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด ในเดือนกุมภาพันธ 2561 ในวันที่ 
20 – 21 กุมภาพันธ 2561 ณ สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย โดยสํานักงานประมงจังหวัด
อุตรดิตถ ไดสงเจาหนาที่บุคลากรเขารวมในการอบรมฯ จํานวน 5 ราย 
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ระเบียบวาระที่ 5  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2561 ของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

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 ลุมน้ํารี 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 จํานวนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีทะเบียนฟารม ณ 31 มกราคม 2561 

จังหวัด/อําเภอ จํานวนเกษตรที่ข้ึนทะเบียนฟารม (ราย) 

ทั้งหมด ขอใหม ตออายุ ยกเลิก อื่น ๆ 
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   อําเภอตรอน   560 ราย 
   อําเภอทองแสนขัน  720 ราย 
   อําเภอทาปลา   880 ราย 
   อําเภอน้ําปาด   480 ราย 
   อําเภอบานโคก   370 ราย 
   อําเภอพิชัย           1,381 ราย 
   อําเภอฟากทา              702 ราย 
   อําเภอเมืองอุตรดิตถ          1,410 ราย 
   อําเภอลับแล              510 ราย 
งานทะเบียนฟารม (รายใหม) 31 มกราคม 2561 
   อําเภอตรอน   1 ราย 
   อําเภอทองแสนขัน  - ราย 
   อําเภอทาปลา   2 ราย 
   อําเภอน้ําปาด   - ราย 
   อําเภอบานโคก   1 ราย 
   อําเภอพิชัย   - ราย 
   อําเภอฟากทา   - ราย 
   อําเภอเมืองอุตรดิตถ   2 ราย 
   อําเภอลับแล   - ราย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุมบริหารการจัดการประมง  

1.  โครงการ กิจกรรม “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม ใหกับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ” จัดขึ้นในวันที่       
19 มกราคม 2561 ณ วัดขวางชัยภูมิ หมูที่ 1 ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ กิจกรรมจัดนิทรรศการให
ความรูการประมงตาม พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และการทําการประมงในรูปแบบตาง ๆ การ
ตรวจสอบและการรับเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรดานการประมง ฯลฯ มีผูมาใชบริการทั้งสิ้น จํานวน 30 ราย 
 2. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 
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 กลุมบริหารจัดการดานการประมง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัยและประมงอําเภอ 
ตรอน เขาติดตามการดําเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมงบึงทับกระดาน มีการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา และทําการสุมชั่งวัดปลาเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของสัตวน้ําที่ปลอยในโครงการ 

3. ผลการขออนุญาตสัตวปาสงวนและคุมครองตามบัญชีทายใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาที่ได
มากจากการเพาะพันธุ (สป.15)         เอกสารแนบที่ 1 

4. กิจกรรมการอนุญาตการนําเขาและสงออกดานผานชายแดนถาวรภูดู 
มีผูมาขอใบสงออกอาหารสัตวน้ํา จํานวน 2 ราย 

ทําเปนตาราง 

รายที่ 1 NBFS – 411 อาหารปลากินพืชโปรตีน 32 % เม็ดเล็ก จํานวน 75 ถุง น้ําหนัก 1,500 กิโลกรัม 

GF – 411  อาหารปลากินพืชโปรตีน 30 % เม็ดกลาง จํานวน 400 ถุง น้ําหนัก 8,000 กิโลกรัม  
รายที่ 2 GFM – 411 อาหารปลากินพืชโปรตีน 32 % เม็ดกลาง จํานวน 475 ถุง น้ําหนัก 9,500 กิโลกรัม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุมบริหารและยุทธศาสตร  

ผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2561 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ดังนี้ 

การเงินและงบประมาณ (งบปกติ) ตาราง 
 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ป 2561  2,420,778.00 บาท 

 เบิกจาย          883,688.80 บาท 

 คงเหลือ      1,437,089.20 บาท 

 คิดเปนรอยละ                 36.50 

ประธาน : งบประมาณ 2561  ขอใหควบคุมการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนตามตัวชี้วัด  ใหตรวจสอบ
การเบิกจายงบประมาณทุกระยะ ซึ่งแบงเปนรายไตรมาส การเบิกจายใหสอดคลองกันตามผลงาน เนน
การดําเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ซึ่งสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถไดออกประกาศการดําเนินงานตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ประชาชนสามารถแจงขอมูลขาวสาร/รองเรียน พรอมทั้งไดประกาศ
เจตจํานงบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และรวมกันตอตานการทุจริตการคอรัปชั่น 

 
สํานักงานประมงอําเภอตรอน 
 นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2561 
ดังนี้  

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

 - โครงการประมงอาสา       3 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

สํานักงานประมงอําเภอทาปลา 

นายวานิช ยี่บุญยงค  ประมงอําเภอทาปลา ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2561 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 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 
2561 ดังนี้ 

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

อําเภอฟากทา 
 - โครงการประมงอาสา        3 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
 - โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมง     20 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
- โครงการสงเสริมเกษตรกรดานการประมง     25 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการประมงอาสา         4 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว 
- โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง      40 ราย อบรมใหความรูเกษตรกรเรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

สํานักงานประมงอําเภอพิชัย 

นายโชคชัย  เผาชู  ประมงอําเภอพิชัย  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2561 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 ภายในเดือนมกราคม นี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  

1. กําหนดชนิดสัตวน้ําที่หามนําเขา สงออก นําผาน หรือเพาะเลี้ยง 
-  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชนิดสัตวน้ําที่หามนําเขา สงออก นําผาน หรือ

เพาะเลี้ยง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 65 วรรคหนึ่ง แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งสัตวน้ํา
ดังตอไปนี้  

 ปลาหมอสีคางดํา Sarotherodon melanotheron RUppell, 1852 
 ปลาหมอมายัน Cichlasoma urophthalmus (Gunther, 1862) 
 ปลาหมอบัตเตอร Heterotilapia buttikoferi (HUbrecht, 1881) 

2. ซักซอมความเขาใจในการออกใบรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงกุง
กามแดงหรือกุงเครยฟช 
- ใหเจาหนาที่ที่เปนผูรับคําขอตรวจสอบขอมูลตามแบบคํารองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงกุงกามแดงหรือกุงเครยฟชใหมีความถูกตองครบถวน และ
ผูประกอบการสามารถดําเนินการเปนไปตามขอกําหนดในการประกาศของกรมประมงครบทุกขอ
กอนแลวจึงดําเนินเรื่องตามข้ันตอน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 

 

      (นายชลิต  จันทรมณี)         ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

          
 

                                                             (นางสาวดวงเดือน มีสม)         ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                       หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร  
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เอกสารแนบที่ 1 
ผลการขออนุญาตสัตวปาสงวนและคุมครองตามบัญชีทายใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาที่ไดมาก

จากการเพาะพันธุ (สป.15) 

ชื่อฟารม/ชื่อ-สกุล 
ผูประกอบการ 

ที่อยู 

เชน จระเขน้ําจืด จระเขน้ําเค็ม 
ปลาตะพัด ตะพาบน้ําไทย เปน

ตน 
อายุ 

จํานวน 
(ตัว) 

หมายเหตุ 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
ร.อ. วชีระ  คงเจริญ 220 บานหนอง

บัว ต.ทาเสา อ.
เมืองอุตรดิตถ  จ.
อุตรดิตถ  

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiam
ensis 

จระเข
อายุไม
เกิน 1 ป 

148 ยังเลี้ยงอยู 

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

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiam
ensis 

จระเข
อายุไม
เกิน 3 ป 

7 จําหนายแลว 7 
ตัว  
(ไมเลี้ยงตอ) 

นายณัฐวุฒิ อินดีสวน 57 ม.6 ต.ทา
มะเฟอง อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ 

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiam
ensis 

จระเข
อายุไม
เกิน 2 ป 
43  ตัว   
จระเข
อายุไม
เกิน 1 
เดือน  
41  ตัว 

84 ยังเลี้ยงอยู 

    จระเขน้ําเค็ม Crocodylusporo
sus 

จระเข
อายุไม
เกิน 1 ป 

2 ยังเลี้ยงอยู 

นายบุญลือ  หนุนนาค 208/1 ม.4 ต.
ทามะเฟอง อ.พิชัย 
จ.อุตรดิตถ  

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiam
ensis 

จระเข
อายุไม
เกิน 1- 6 
เดือน 
102 ตัว 
จระเข
อายุไม
เกิน 1-2 
ป 98 ตัว 
จระเข
อายุไม
เกิน 2 ป 

204 ยังเลี้ยงอยู 
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14 ตัว 

นายชัยณรงค  อ่ําแจง 104/4 ม. 7 ต.
ปาเซา อ.เมือง
อุตรดิตถ จ.
อุตรดิตถ 

จระเขน้ําจืด CrocodylusSiam
ensis 

จระเข
อายุไม
เกิน 1 ป  

3 ยังเลี้ยงอยู 


