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รายงานการประชุม 
การประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี 7/2563 
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพุธที ่ 9  เดือน กันยายน  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. นายโชคชัย เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
7. นายวิจักษ ขุนพลชวย   ประมงอําเภอบานโคก 
8. นางสาวจีระนันท กันรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
9. นางสาวณคุณ แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
10. นายเสนห จันน้ําทวม   พนักงานธุรการ ส 4 
11. นางสาวประยูณ ลูนบาง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
12. นางสาวอภินันท ศรีเมืองสํานัก เจาหนาที่ธุรการ 
13. นางสาวชญาภา ไผผล  พนักงานผูชวยประมง 
14. นางสาวพจนีย ปยะตระกูล  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
15. นางสาวชลริกาญจน กมล  นักวิชาการประมง 
16. นางสาวเมวิกา ศรีฉ่ํา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

ผูรวมประชุม 
1. นายชลิต จันทรมณี   เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
2. นายธัชพล เมืองกอ   พนักงานผูชวยประมง 
3. นายสมพล กะนะแสง  พนักงานขับรถยนต 

รายช่ือผูไมเขารวมประชุม 
1. นายชยุตม ตั้งฐานานุศกัดิ์  ประมงอําเภอตรอน    ติดราชการ  
2. นางสาวปรียาภรณ ทิพยสุคนธ เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 นายนิพนธ อุปการัตน ประมงจังหวัดอุตรดิตถ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุมคณะทํางาน
การประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจงัหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 7/2563 และขอเปดการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้  
              /ระเบียบวาระท่ี 1….. 
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ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธาน แจงกําหนดการโครงการปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวันประมงแหงชาติปที่ 94 และจัด
กิจกรรมเพาะพันธุสัตวน้ําโดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) เนื่องในวันประมงแหงชาติ โดยม ี นาย
ภิพัช ประจันเขตต รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ เปนประธานในพิธี ในวันที่ 17 กันยายน 2563      ณ อาง
เก็บน้ําแมลูกออน ตําบลบานโคก อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ เวลา 11.00 น.  

- ดวยจังหวัดอุตรดิตถ ไดรับแจงจากกรมประมงกําหนดจัดงานวันคลายวันสถาปนากรมประมง
ครบรอบ 94 ป ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2563 ณ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นั้น จึงขอใหประมง
อําเภอเขารวมกิจกรรมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว การแตงกาย: ชุดเครื่องแบบ น้ําเงิน – ขาว บาแข็ง   แขน
สั้น ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อเขารวมการจัดงานสถาปนากรมประมงฯ ไดที่เว็บสํานักงานเลขานุการกรม 
(https://www4.Fisheries.go.th/secreatary) หัวขอ ลงทะเบียนเขารวมการจัดงานสถาปนากรมประมงฯ หรือ
ผานชองทาง QR Code ตั้งแตวันที่ 1 – 13 กันยายน 2563 

- ขอเชิญรวมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประมงอําเภอทาปลา เพื่อเปนการ
ระลึกถึงการปฏิบัติหนาที่รวมกันของบุคลากรผูที่จะเกษียณอายุราชการ และเปนขวัญกําลังใจแดบุคลากรผูที่ยังคง
ปฏิบัติหนาที่ตอไป ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ รานอาหารตนตําหรับ    อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2563  

 เลขานุการฯ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 

เมื่อวันศุกรที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ และแจงเวียนใหที่ประชุม

ทราบแลว หากมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงฝายเลขานุการฯ 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่6/ 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

  3.1 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตรเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิก
จายเงินและการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเก็บรักษา ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 

3.2 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่
จับสัตวน้ําสาธารณสมบัติของแผนดิน 

หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
อนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําสาธารณสมบัติของแผนดิน ของสํานักงานประมงจังหวัด รอบการ
ประเมินที่ 2/2563 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน ) จัดสงใหกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
เรียบรอยแลว 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                                                                              /3.3 ตัวชี้วัดที่ 7…. 
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3.3 ตัวชี้วัดที่ 7 ความสําเร็จในการทบทวนหรือประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําตาม
มาตรา 28 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ 7 ความสําเร็จในการทบทวนหรือ
ประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําตามมาตรา 28 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 จํานวน 20 แหง 
ดําเนินการจัดสงใหกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ เรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประยุกตในการปฏิบัติ
ราชการ ของสํานักงานประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 2/2563 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน ) 
     หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง ขอเพิ่มเติมรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับ
ความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประยุกตในการปฏิบัติราชการ ของสํานักงานประมงจังหวัด รอบการ
ประเมินที่ 2/2563 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน ) โดยการนํา Appication Line เพื่อรายงานการปฏิบัติงาน
รายงานตอผูบังคับบัญชา ใหทันตอเหตุการณและสถานการณปจจุบัน และการประชุมผานทาง Social Appication 
เชน โปรแกรม Zoom จัดทําปฏิทินดิจิตอล เปนตน และขอใหจัดสงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทางระบบ     E-
saraban ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.2 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการเกษตรกรในการจําหนายสินคาสัตวน้ํา
ผานระบบ Fisheries shop  

หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ สงเสริม
เกษตรกร/ผูประกอบการจําหนายผลผลิตบน Platform “Fisheries shop” ที่ กพช. กําหนดขึ้น ตามขั้นตอนที่
กําหนด ทั้ งนี้หาก สนง.ปจ. มีการสงเสริมให เกษตรกร/ผูประกอบการจําหนายผลผลิตบน Platform อื่น 
นอกเหนือจาก “Fisheries shop” ไดสําเร็จมีการซื้อ – ขาย จํานวน 100 ครั้ง แจงผลการดําเนินงานแนบหลักฐาน
ของเกษตรกร สงใหกองตรวจราชการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.3 การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนกรมประมง พ.ศ. 2563 

      หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร แจงใหหนวยงานสังกัดกรมประมงดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนดีเดนฯ และสงผลภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  4.4 ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC)  
  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 1. สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ จัดสง
ขอมูล หลักฐาน การวางแผน การปฏิบัติงานแบบบูรณาการของหนวยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่ เพ่ือขับเคลื่อน
งานตามนโยบายกรมประมงในฐานะ FC เชน เอกสารประชุม ภาพถาย หรืออื่นๆ 
  2. สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ สงขอมูล หลักฐาน ความสําเร็จของการดําเนินงาน โครงการ
แบบบูรณาการรวมกัน ตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไป เชน สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ภาพถายการปฏิบัติงาน  
                                                         /คลิปวีดีโอในการ…. 
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คลิปวีดีโอในการปฏิบัติงาน สงใหกองตรวจราชการกรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563  
การดําเนินงาน : ไดกําหนด โครงการแบบบูรณาการ จํานวน 2 โครงการ  

1. โครงการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําโดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ดําเนินการ
อย างน อย  5 ครั้ ง โดยเน นพื้ นที่  ที่ มี ป ระมงอํ าเภอ ได แก  อํ า เภอบ าน โคก อํ า เภอพิ ชั ย  อํ า เภอเมื อง                                                
อุตรดิตถ อําเภอตรอน อําเภอทาปลา 
หนวยงานบูรณาการ : สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถและหนวย
ปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 

2. โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาหมอชุมพร ดําเนินการเรียบรอยแลว 
หนวยงานบูรณาการ : สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว น้ําอุตรดิตถ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.5 การกําหนดหวงเวลาใหผูประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน มายื่นคําขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563  

  หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง เนื่องดวยใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับ

สัตวน้ําซึ่งเปนที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินจะหมดอายุในชวงเดือนตุลาคม 2563 สํานักงาน

ประมงจังหวัดอุต รดิตถอยู  ในชว งดํา เนินการออกประกาศกําหนดหว ง เวลาและสง ไปยัง เลขาธิการ
รัฐมนตรี เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะดําเนินการแจงใหทางอําเภอ เพื่อประกาศใหผูเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํามายื่นคําขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 ตอไป 

  

 มตทิี่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 5  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

5.1 กลุมบริหารจัดการดานการประมง 
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมงสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 
- โครงการสนับสนุนดานการประมงตามพระราชดําริฯ ดําเนินการจัดอบรมและมอบปจจัยการผลิต

เรียบรอยแลว 
- โครงการธนาคาร ป 2563 เปนปสุดทาย ทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถมีการเก็บผลผลิต

อยางตอเนื่อง 
- เขตที่รักษาพืชพันธุสัตวน้ํา สงใหประมงอําเภอตรวจสอบ หมุด/แผนที ่ใหถูกตอง 
- การออกรับรองการเคลื่อนยายจระเขไปจัดแสดงจังหวัดตางจังหวัด จํานวน 1 ราย  

 
  5.2 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 

หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร สรุปงบประมาณการเบิก-จาย ปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

1. สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 

                                                   /งบประมาณที่ไดรับจัดสรร..… 
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

2,986,470.00 2,784,661.02 201,808.98 93.24 

 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

5.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
หัวหนากลมพัฒนาและสงเสริมชีพการประมง สรุปผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานโครงการ

ปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

- โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ทั้ง 2 แปลง ป 2563 เปนปสุดทาย ขอใหประมง
อําเภอรายงานผลการดําเนินงานและจัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนินงาน สงกรมประมงภายในเดือน กันยายน 2563  

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ภายใตโครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตร
ทฤษฎีใหม โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม โดยจังหวัดอุตรดิตถมีเปาหมาย    22 
ตําบล ยังขาดเกษตรกร และขาดการจางงาน เนื่องจากเงื่อนไข ขอจํากัดและคุณสมบัติ การรับเกษตรกรเขารวม
โครงการฯ  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 
5.4 ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ  

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุซินลากู และพายุฮีโกส สรางความเสียหายตอผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําทั้งในกระชังและบอดิน สรุปผลกระทบดังนี้ 

- ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุซินลากู  
อําเภอเมืองอุตรดิตถเสียหาย จํานวน 9 ราย โดยอําเภอเมืองอุตรดิตถใหการชวยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุน
พันธุปลา  

- ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุฮีโกส 
อําเภอเมืองอุตรดิตถเสียหาย จํานวน 20 ราย อยูในชวงดําเนินการ 

5.4 ประมงอําเภอบานโคก 
ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุซินลากู และพายุฮีโกส สรางความเสียหายตอผูเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําทั้งในกระชังและบอดิน สรุปผลกระทบดังนี้ 
- ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุซินลากู  

อําเภอฟากทาเสียหาย จํานวน 8 ราย  
 5.5 ประมงอําเภอทาปลา 

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุซินลากู และพายุฮีโกส สรางความเสียหายตอผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําทั้งในกระชังและบอดิน สรุปผลกระทบดังนี้ 

- ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุซินลากู  
อําเภอน้ําปาดเสียหาย จํานวน 7 ราย 
 
                                                        /ปญหาผลกระทบ…. 
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- ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติพายุฮีโกส  
อําเภอน้ําปาดเสียหาย จํานวน 338 ราย อยูในชวงดําเนินการชวยเหลือ 
 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

-  ไมมี - 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 

      (นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ํา)      ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

                               (นางสาวดวงเดือน มีสม)      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


