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รายงานการประชุม 
การประชุมสวนราชการสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งที่ 6/2563 
ณ  หองประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอตุรดิตถ 

วันศุกรท่ี  7  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 11.00 น. 

ผูมาประชุม 

1. นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ             ประธาน 
2. นายสันติพันธุ  โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
3. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
4. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
5. นายวานิช  ยี่บุญยงค   ประมงอำเภอทาปลา 
6. นายชยุตม  ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอำเภอตรอน 
7. นายโชคชัย  เผาช ู   ประมงอำเภอพิชัย 
8. นายวิจักษ  ขุนพลชวย   ประมงอำเภอบานโคก 
9. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ 
10. นางสาวปรียาภรณ  ทิพยสุคนธ เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
11. นางสาวณคุณ  แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
12. นายเสนห  จันน้ำทวม  พนักงานธุรการ ส 4 
13. นางสาวประยูณ  ลูนบาง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
14. นางสาวอภินันท  ศรีเมืองสำนัก เจาหนาที่ธุรการ 
15. นางสาวชญาภา  ไผผล  พนักงานผูชวยประมง 
16. นางสาวพจนีย  ปยะตระกูล  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
17. นางสาวชลริกาญจน  กมล  นักวิชาการประมง 

ผูรวมประชุม 
1. นายชลิต  จันทรมณ ี  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
2. นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ำ  พนักงานผูชวยประมง 
3. นายสมพล กะนะแสง  พนักงานขับรถยนต 

 
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 นายนิพนธ  อุปการัตน   ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทำหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทำงานการประชุมสวนราชการสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งท่ี 6/2563 และขอเปดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1 เชิญชวนรวมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคใสตูปนสุข (บริเวณอนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก) เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนโดยทั่วไปที่ขาด
แคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถรวมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ใน
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วันที่ 30 มิถุนายน ,21 กรกฎาคม ,11 สิงหาคม และวันท่ี 1,22 กันยายน 2563 จึงขอเชิญชวนรวมบริจาค
สิ่งของแลวนำไปใสไวที่ตูปนสุข บริเวณอนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก ตามวันดังกลาว 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 5/2563   

 มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2563  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

 3.1 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินและการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติ
ใหขยายเวลาเก็บรักษา ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 

 3.2 การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการทำงานของคนตางดาว โปรดแจง
รายชื่อพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานตาง
ดาวหรือผูฝาฝนกฎหมายวาดวยการทำงานของคนตางดาว โดยขอยื่นเอกสาร ดังนี ้
  - คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ 
  - คำรับรองการขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที ่
 มติที่ประชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 ขอเพ่ิมเติมรายละเอียด ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประยุกตในการ
ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 2/2563 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน ) 
       โดยการนำ Appication Line เพ่ือรายงานการปฏิบัติงานรายงานตอผูบังคับบัญชา ใหทันตอ
เหตุการณและสถานการณปจจุบัน และการประชุมผานทาง Social Appication เชน โปรแกรม Zoom เปนตน 
และขอใหจัดสงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทางระบบ E-saraban ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

 4.2 ขอเพ่ิมเติมรายละเอียด ตัวชีวัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการอนุญาตใหทำการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำในที่จับสัตวน้ำสาธารณสมบัติของแผนดิน ของสำนักงานประมงจังหวัด รอบการประเมินท่ี 2/2563           
( 1 เมษายน – 30 กันยายน ) จัดสงใหกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2563 

 4.3 การคดัเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนกรมประมง พ.ศ. 2563 
        ใหหนวยงานสังกัดกรมประมงดำเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนฯ และสงผลภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2563 

 4.4 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ภายใตโครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) 
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม โดยนอมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม มาเปนแนวทางในการดำเนินงานโครงการฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปญหาการวางงานและสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนในทองถิ่นใหมีความมั่นคงในการเปนแหลงผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดม
สมบูรณ เพ่ือมุงสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
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 4.5 ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
  1. สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ จัดสงขอมูล หลักฐาน การวางแผน การปฏิบัติงานแบบบูรณา
การของหนวยงานในสังกัดกรมประมงในพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมประมงในฐานะ FC เชน เอกสาร
ประชุม ภาพถาย หรืออ่ืนๆ 
  2. สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ สงขอมูล หลักฐาน ความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ
แบบบูรณาการรวมกัน ตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไป เชน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ภาพถายการปฏิบัติงาน คลิป
วีดีโอในการปฏิบัติงาน สงใหกองตรวจราชการกรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563  
การดำเนินงาน : ไดกำหนด โครงการแบบบูรณาการ จำนวน 3 โครงการ  

1. โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ำโดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) 
หนวยงานบูรณาการ : สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว
น้ำอุตรดิตถและหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเข่ือนสิริกิติ์อุตรดิตถ 

2. โครงการแปรรูปสัตวน้ำ 
หนวยงานบูรณาการ : สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว 
น้ำอุตรดิตถ 

3. โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาหมอชมุพร 
หนวยงานบูรณาการ : สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว 
น้ำอุตรดิตถ 

 มติที่ประชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

5.1 กลุมบริหารจัดการดานการประมง 
สรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำป 2563 ดังนี ้

โครงการสนับสนุนดานการประมงตามพระราชดำริ  

โรงเรียน กิจกรรม หมายเหตุ 
1.โรงเรียนบุญธรรม-บุญพริ้ง บ.บอเบี้ย      
ม.2  ต.บอเบ้ีย อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ 

 -ประชุมคณะกรรมการ 3,100 บาท 
-ปจจัยการผลิต/วสัดุ   21,500 บาท 
-คาใชสอย     7,840 บาท 
รวม  2  โรงเรียน 

2.โรงเรียนยอดโพธิ์ทอง 1 บ.ภูตาง ม. 
10  ต.บอเบี้ย อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ 

 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ปงบประมาณ 2563 กิจกรรมสนับสนุนสัตวน้ำแบบมี

สวนรวมกิจกรรมยอย ติดตามธนาคารผลผลิตสัตวน้ำแบบมีสวนรวม 

- ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินคาเกษตรสนับสนุนธนาคารสัตวน้ำแบบมีสวนรวม ใน 
แหลงน้ำเกา ป 2560 

การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตวปาคุมครอง 

ลำดับ รายชื่อ ที่อยู ชนิดสัตวปา 

ประเภทลักษณะของ
ซาก/ จำนวน หมายเหต ุ

ผลิตภัณฑ 



 
 

4/7 

1 น.ส.กิริณ ีจาระนุน ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ ต.ทาอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ 

กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

1 
 

2 นายทรงวุฒิ ทัพศรี
สวัสดิ ์

165/6 ม. 10 ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ 

กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

ซาก/หัวแหวนปลา
กระเบนทองน้ำ 

16 ซาก11/หัว
แหวน 5 

3 วาที่ร.ต. พสิษฐ ไล
สุวรรณชาต ิ

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ ต.ทาอิฐ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ 

กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

1 
 

4 นายจรัญ ทองแพง 187/20 ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

1 
 

5 นายประสงค ปานศักดิ ์536/22 ม.6 ต.ทาเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

ซาก/หัวแหวนปลา
กระเบนทองน้ำ 

3 ซาก1/หัว
แหวน 2 

6 นายแฉลม ศรีคงเมือง 288 ม.4 ต.คุงตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

3 
 

7 นายวีรภัทร  ดอนด ี 33/1 ถ.เจษฎาบดินทรเหนือ14  ต.ทาเสา 
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 

กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

1 
 

8 นายโชคชัย เผาช ู 61/6  ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดติถ กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

4 
 

9 นายอาณัติ  เดชกอง 27 ม. 3  ต.ปาเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

2 
 

10 นายสรุเดช วันโน 12/70ถ.เจษาบดินทรเหนือ  ต.ทาอิฐ อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ 

กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

1 
 

11 นางกรวรรณ สายทว ี 270/8 ถ.อินใจม ีต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ 

กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

1 
 

12 นายสมเจตน พล
แหลม 

149 ม.9 ต.น้ำหมัน อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

หัวแหวนปลากระเบน
ทองน้ำ 

2 หัวแหวน 2 หวั 
ใน 1 วง 

13 น.ส.ธนพร ขันทอง ต.ทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ กระเบนทองน้ำ Rhina 
ancylostoma 

กำไรปลากระเบนทอง
น้ำ 

2 
 

ผลการสำรวจสัตวปาสงวนและคุมครองตามบัญชีทายใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาที่ได
มากจากการเพาะพันธุ (สป.15) 

ชื่อฟารม/ชื่อ-สกุล 
ผูประกอบการ 

ที่อยู 
เชน จระเขน้ำจืด จระเขน้ำเค็ม ปลาตะพัด 

ตะพาบน้ำไทย เปนตน อายุ 
จำนวน 
(ตัว) 

หมายเหต ุ

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

อ.เมืองอุตรดิตถ  จ.อุตรดิตถ  
จระเขน้ำจืด CrocodylusSiamensis จระเขอายุไมเกิน 1 ป 148 ยังเลี้ยงอยู 

นายนนทวัฒน บัวคำ 
 

26/1 ม.6 ต.บานโคก อ.บาน
โคก  จ.อุตรดิตถ 

จระเขน้ำจืด CrocodylusSiamensis จระเขอาย ุ1 ป 
 

1 ยังเล้ียงอยู 

นายณัฐวุฒิ อินดีสวน   
  

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

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

84 ยังเล้ียงอยู 

จระเขน้ำเคม็ Crocodylusporosus จระเขอายุไมเกิน 1 ป 2 ยังเล้ียงอยู 

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

จระเขน้ำจืด CrocodylusSiamensis จระเขอายุไมเกิน 1- 6 
เดือน 102 ตวั 
จระเขอายุไมเกิน 1-2 ป 
98 ตัว 

204 ยังเลี้ยงอยู 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.2 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 

นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร  สรุปงบประมาณการเบิก-จาย 
ปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

1. สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563    ณ วันท่ี  6 สิงหาคม พ.ศ.2563 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

2,889,492.00 

 

2,475,783.94 

 

413,708.06 

 

85.68 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
5.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

สรุปแผนงาน การปฏิบัติงานโครงการตาง ๆ ปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

โครงการ แผนปฏิบตัิงาน ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1.โครงการระบบสงเสรมิแบบแปลงใหญ 2 แปลง 2 แปลง ส งเสริมการวางแผน
ตลาด/เชื่อมโยงตลาด/
กระจายสินคา 

2.โครงการเตรียมความพรอมเกษตรกรเขาสู
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสตัวน้ำ (SL/GAP) 

30 ราย 30 ราย ยื่นคำขอรับการรับรอง
ในระบบฯ 

3.โครงการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
ดานการประมง 

250 ราย 250 ราย ถอดบทเรียน 4 ราย 

4.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป 2562-2563 รายเกา 310 ราย      
รายใหม 310 ราย 

รายเกา 310 ราย      
รายใหม 310 ราย 

ติดตามเกษตรกรราย
เกา ป62 100 ราย 

ติดตามเกษตรกรราย
ใหม ป63 172 ราย  

5.โครงการสงเสรมิเกษตรเชิงรุกดานการประมง  10 ราย 10 ราย ติดตามผล รายเกาป 

จระเขอายุไมเกิน 2 ป 14 
ตัว 

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

จระเขน้ำจืด CrocodylusSiamensis จระเขอายุไมเกิน 1 ป  3 ยังเลี้ยงอยู 
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(Zoning by Agri - Map) 62  จำนวน 31 ราย 

6.โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 

ศูนย ศพก. 9 แหง 
ศูนยเครือขายเดิม 
45 แหง ใหม 9 
แหง 

ศูนย ศพก. 9 แหง 
ศูนยเครือขายเดิม 45 
แหง ใหม 9 แหง 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

7.งานทะเบียนฟารม สำรวจรายไดหนี้สิน         
6,936  ฟารม 
ตออายุ                              
2,514  ฟารม 
ขึ้นทะเบียน 
polygon 

 
73 ฟารม 

 
1,039 ฟารม 
313  ฟารม 

- ฟารม 

1. สำรวจลูกพันธุสัตว
น้ำประจำป 

2. สำรวจรายไดหนี้สิน 

3. นำเขาระบบภูมิ
สารสนเทศกรม
ประมง 

8. เยียวยาเกษตรกร 

 

ทะเบียนหมดอายุ             
1,532  ฟารม 

ทะเบียนเสียชีวิต                 
727  ฟารม 

ขึ้นทะเบียนใหม                  
185  ฟารม 

ยกเลิก 

727  ฟารม 
 

262 ฟารม 

                                
185 ฟารม 

                           
89  ฟารม 

 

8. สถิติ (ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) -  แบบสุม  1,131  
ราย 

25 ราย ไดรับขอมลูจาก อ. 
บานโคก 25 ราย 

9.โครงการรักษน้ำเพ่ือพระแมของแผนดิน " ลุมน้ำรี 
"  จังหวัดอุตรดิตถ 

60 ราย โรงเรียน 
3 แหง 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปญหาและอุปสรรค ประมงอำเภอ 
1. ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุซินลากู สรางความเสียหายตอผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำทั้งในกระชัง

และบอดิน และใหประมงอำเภอรายงาน สรุปผลกระทบ สงใหสำนักงานประมงจังหวัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 6 .1  การจัด พิธีปลอยพันธุสัตวน้ ำ เนื่ องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสะพานคลองตรอน ตำบล
ผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ขอความรวมมือจัดสถานท่ีในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 รวมกับ
องคการบริหารสวนตำบลผักขวง โดยสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถสงเจาหนาที่เขารวมจัดสถานที่ตามวัน
ดังกลาว 
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 6.2 การรวมทำบุญสรางพระพุทธรูปเปนศูนยรวมใจกรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถรวม
ทำบุญแผนทอง แผนเงินและแผนนาค นำไปใหพระเกจิอาจารยที่เคารพนับถือ ชวยลงอักขระ จารึก สงให กองตรวจ
ราชการ กรมประมง เพ่ือบรรจุในองคพระนาคปรก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 

      (นายชลิต  จันทรมณ)ี           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

 
                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


