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รายงานการประชุม 
การประชุมส่วนราชการสังกัดส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

คร้ังที่ 7/2562   
ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันพุธท่ี  3  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562   เวลา 11.30 น. 

ผู้มาประชุม 
1. นายนิพนธ์  อุปการัตน ์  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์             ประธาน 
2. นายฐาปกรณ์  ล่ิมบรรจง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นางสาวดวงเดือน  มีส้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4. นายวานิช  ยี่บุญยงค์   ประมงอ าเภอท่าปลา 
5. นายชยุตม์  ต้ังฐานานุศักดิ์  ประมงอ าเภอตรอน 
6. นายโชคชัย  เผ่าชู   ประมงอ าเภอพิชัย 
7. ว่าท่ี ร.ท.สมศักดิ์  สุรัตนมาลย์ ประมงอ าเภอบ้านโคก 
8. นางสาวจีระนันท์  กันรัตน ์  ประมงอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
9. นางอัญชลี  ศรีฉ่ า   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
10. นางสาวปรียาภรณ์  ทิพย์สุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
11. นายเสน่ห์  จันน้ าท่วม  พนักงานธุรการ ส 3 
12. นางสาวประยูณ  ลูนบาง  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
13. นางสาวอภินันท์  ศรีเมืองส านัก เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
14. นางสาวชญาภา  ไผ่ผล  พนักงานผู้ช่วยประมง 
15. นางสาวพจนีย์  ปิยะตระกูล  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
16. นางสาวชลริกาญจน์  กมล  นักวิชาการประมง 
17. นายชลิต  จันทรมณี   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
18. นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ า  พนักงานผู้ช่วยประมง 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสันติพันธุ์  โชติดิลก  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (ติดราชการ) 

 
เร่ิมประชุมเวลา 11.30 น. 
 นายนิพนธ์  อุปการัตน์  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม
คณะท างานการประชุมส่วนราชการสังกัดส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ์ครั้งท่ี 7/2562 และขอเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. นายวาทิน หล าสาคร  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ต าแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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1.2 การจัดพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อประดิษฐานในปรางค์ (สถูป) ณ อนุสรณ์สถาน
บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
       - ในระหว่างวันท่ี 4- 11 กรกฎาคม 2562 ณ สนามบินจังหวัดพิษณุโลก ผ่านอ าเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และบริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อนุสรณ์สถานบ้าน
เกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ท่ี  9 ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1.3 เกษตรกรดีเด่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระดับเขต 
       - นางสาวยุภาพร  ประถม   หมู่ท่ี 1 ต าบลท่ามะเฟือง  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2562 

 มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 – 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ  

3.1 การเตรียมงานเพื่อปล่อยพันธุส์ัตว์น้ าเนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ 
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2562 

- ลงพื้นท่ีดูสถานท่ี บริเวณคลองจระเข้ ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างการ
ก าหนดวัน และสถานท่ี  

3.2 การประชาสัมพันธ์ด้านการประมงของจังหวัดอุตรดิตถ์  

 -    ส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีก าหนดจัดกิจกรรม   
               เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการประมงของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
               อุตรดิตถ์จะลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ ณ ฟาร์มเกษตรกรด้านการประมง ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย  
               จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระหว่างการก าหนดวัน ในช่วงวันท่ี 22-26 กรกฎาคม 2562  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี    - 

ระเบียบวาระที่ 5  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 5.1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจ าป ี2562 ดังนี้ 
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โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ  

โรงเรียน กิจกรรม หมายเหตุ 

1.โรงเรียนบุญธรรม-บุญพริ้ง บ.บ่อเบี้ย      
ม.2  ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

- อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  จ านวน    
20 คน                                            
- อบรมการแปรรูปสัตว์น้ า จ านวน 60 คน  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โรงเรียน        มอบ
ปัจจัยการผลิต แล้วเสร็จ 

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

- อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  จ านวน    
20 คน                                            
- อบรมการแปรรูปสัตว์น้ า จ านวน 60 คน 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสนับสนุนสัตว์น้ าแบบมี
ส่วนร่วมกิจกรรมย่อย ติดตามธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

- งบประมาณการติดตาม 20,000 บาท 

การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

ล าดับ รายชื่อ ที่อยู่ ชนิดสัตว์ป่า 
ประเภทลักษณะของ

ซาก/ จ านวน หมายเหตุ 

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

เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

1  

2 นายทรงวุฒิ ทัพศรี
สวัสด์ิ 

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

กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

ซาก/หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

16 ซาก11/หัว
แหวน 5 

3 ว่าที่ร.ต. พสิษฐ์ ไล้
สุวรรณชาติ 

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

1  

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

กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

1  

5 นายประสงค์ ปาน
ศักด์ิ 

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

กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

ซาก/หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

3 ซาก1/หัว
แหวน 2 

6 นายแฉล้ม ศรีคง
เมือง 

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

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

3  

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

กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

1  

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

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

4  

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

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

2  

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

กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

1  

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

กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

1  

12 นายสมเจตน์ พล
แหลม 

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

กระเบนท้องน้ า Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลา
กระเบนท้องน้ า 

2 หัวแหวน 2 
หัว ใน 1 วง 

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

ก าไรปลากระเบน
ท้องน้ า 

2  
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ผลการส ารวจสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตามบัญชีท้ายใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซ่ึงสัตว์ป่าที่ได้
มากจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

จระเข้น้ าจืด CrocodylusSiamensis จระเข้อายุไม่เกิน 1 ปี 148 ยังเลี้ยงอยู่ 

นายนนทวัฒน์ บัว
ค า 
 

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

จระเข้น้ าจืด CrocodylusSiamensis จระเข้อายุ 1 ปี 
 

1 ยังเลี้ยงอยู่ 

นายณัฐวุฒิ อินดี
สวน   

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

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

84 ยังเลี้ยงอยู่ 

    จระเข้น้ าเค็ม Crocodylusporosus จระเข้อายุไม่เกิน 1 ปี 2 ยังเลี้ยงอยู่ 

นายบุญลือ  หนุน
นาค 

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

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

204 ยังเลี้ยงอยู่ 

นายชัยณรงค์  อ่ า
แจ้ง 

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

จระเข้น้ าจืด CrocodylusSiamensis จระเข้อายุไม่เกิน 1 ปี  3 ยังเลี้ยงอยู่ 
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 5.2 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

นางสาวดวงเดือน  มีส้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  สรุปงบประมาณการเบิก -จ่าย 
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562    ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

3,874,974.00 3,070,155.41 804,818.59 79.23 
 
 แจ้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบส ารวจ 2 เร่ือง 

1. แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะ 
- ตอบแบบสอบถามได้ท่ี  http://www.ocsc.go.th/node/5083 

 2.  แบบส ารวจเกี่ยวกับความต้องการท่ีอยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
      - ตอบแบบสอบถามได้ท่ี  http://survey.ocsc.go.th/res/ 

 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล จ านวน 2 เรื่อง ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
 
 5.3 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

นายฐาปกรณ์  ล่ิมบรรจง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สรุปแผนงาน การ
ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

โครงการ แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1.โครงการระบบสง่เสริมแบบแปลงใหญ ่ 2 แปลง 2 แปลง -แผนการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ปม.1 

-ศึกษาดูงาน จ.ชลบุร ี

2.โครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (SL/GAP) 

30 ราย 30 ราย ผ่านคัดเลือก  30 ราย 

3.โครงการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 
ด้านการประมง 

250 ราย - - ติดตาม 125 ราย 
-ถอดแบบ 3 ราย 

4.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รายเก่า 346 ราย      
รายใหม่ 346 ราย 

- - ติ ดตามร าย เก่ า  ปี 
2561 แล้ว 356 ราย 

- ส า รวจร าย ใหม่  ปี 
2562 แล้ว 8 ราย 

5.โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง  
(Zoning by Agri - Map) 

31 ราย - - ฝึกอบรมแล้ว เสร็จ 
31 ราย 

http://www.ocsc.go.th/node/5083
http://survey.ocsc.go.th/res/
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- ติดตามแล้ว 20 ราย 

6.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

ศูนย์ ศพก. 9 แห่ง 
ศูนย์เครือข่ายเดิม 
36 แห่ง ใหม่ 9 
แห่ง 

จัด field day 2 ครั้ง โอนเงินงบอุดหนุน 
ศูนย์ฯ หลัก 2,500/
ศูนย์และ ศูนย์ฯ
เครือข่าย 5,000/ศูนย์ 
แล้วเสร็จ 

7.งานทะเบียนฟาร์ม ส ารวจรายได้หน้ีสิน         
6,327  ฟาร์ม 
ต่ออายุ                              
2,568  ฟาร์ม 
ข้ึนทะเบียน 
polygon 

 
3,755 ฟาร์ม 

 
200 ฟาร์ม 
76  ฟาร์ม 
250 ฟาร์ม 

1. ส ารวจลูกพันธ์ุสัตว์
น้ าประจ าปี 

2. ส ารวจรายได้หน้ีสิน 

3. น าเข้าระบบภูมิ
สารสนเทศกรม
ประมง 

4. วาดโพลีก้อน 

8.โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน " ลุ่มน้ ารี 
"  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

60 ราย แหล่งน้ า 
4 แห่ง ประมง
โรงเรียน 3 แห่ง 

มอบปัจจัยเกษตรกร 
60 ราย แหล่งน้ า 4 
แห่ง ประมงโรงเรียน 3 
แห่ง 

 

มอบปัจจัยเกษตรกร 
60 ราย แหล่งน้ า 4 
แห่ง ประมงโรงเรียน 3 
แห่ง 
 

 
รายงานปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละประมงอ าเภอ 

1. ประมงอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
- โครงการเกษตรทฤษีใหม่ เริ่มทยอยแจกปัจจัยการผลิต พื้นท่ีบางส่วนยังไม่มีน้ ายังไม่สามารถ

แจกปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรได้ 
2. ประมงอ าเภอตรอน 

- ปัญหาการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ของชาวบ้านในเขตพื้นท่ี บึงพาด เรื่องการ
ท าการประมงผิดกฎหมาย พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 

3. ประมงอ าเภอท่าปลา 
- การขึ้นทะเบียนชาวประมง ได้ท าการขึ้นทะเบียนแล้ว 3 ราย เนื่องจากมีปัญหาจากระบบท่ีใช้

ในการขึ้นทะเบียน ท าให้การขึ้นทะเบียนล่าช้า  
4. ประมงอ าเภอบ้านโคก 

-  โครงการเกษตรทฤษีใหม่ พื้นท่ียังไม่มีน้ า ยังไม่สามารถแจกปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรได้ 
5. ประมงอ าเภอพิชัย 

- ขอตัดรายช่ือโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ อ าเภอพิชัย ออก 3 ราย เนื่องจาก  
1. รายช่ือไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีโครงการฯ 
2. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าไม่ตรงตามโครงการฯ 
3. เกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าไม่อยู่ในพื้นท่ี และไม่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 

- การขอใบอนุญาตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในท่ีสาธารณะรายใหม่ 9 ราย 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี   - 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
      (นายชลิต  จันทรมณี)           ผู้จดรายงานการประชุม 
      เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 
                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีส้ม)           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 




