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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

ครั้งท่ี 9/2563   
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพุธที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 น.           

..................................................................                                                                                                                             

ผูมาประชุม 

1. นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ             ประธาน 
2. วาที่ ร.ต.สมนึก  คงทรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
3. นางปริญดา  รัตนแดง  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  

สัตวน้ําจืดสุโขทัย                                                                 
4. นายบํารุง  อินกอ   (แทน) หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืด 

      เขื่อนสิริกิติอ์ุตรดิตถ 
5. นายสันติพันธุ  โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
6. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
7. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
8. นายวานิช  ยี่บุญยงค   ประมงอําเภอทาปลา 
9. นายชยุตม  ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
10. นายวิจักษ  ขุนพลชวย   ประมงอําเภอบานโคก 
11. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวณคุณ  แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
2. นายบุญบรรเจิด  พลฤทธิ์  นักวิชาการประมง 
3. นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ํา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

รายช่ือผูไมเขารวมประชุม 
1. ประมงอําเภอพิชัย         ติดราชการ                                      

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) ครั้งที่ 9/2563 
และขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน ขอขอบคุณหนวยงาน กรมประมงสังกัดจังหวัดอุตรดิตถทุกทาน ที่รวมจัดพิธีปลอยพันธุ

สัตวน้ํา และกิจกรรมเพาะพันธุสัตวน้ําโดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) เนื่องในวันประมง
แหงชาติ วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณอางเก็บน้ําหวยแมลูกออน หมูที่ 3 ตําบลบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 

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

 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2563  

ฝายเลขานุการฯ  สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 

8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ใหคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัด

อุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) เพื่อพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวตามหนังสือสํานักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถ ที่ อต 0007/ว 530 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 ปรากฏวาไมมีคณะทํางานการขับเคลื่อนฯ 

ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม โดยฝายเลขานุการไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่8/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการป 2563 

3.1.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
ผู อํานวยการศูนยวิจ ัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุต รดิตถ สรุปผลการใชจาย เงิน

งบประมาณ ป 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) การเบิกจายรอยละ 100 
 

- ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

งานผลิตพันธุสัตวน้ํา / กพจ. (ตัว) 3,000,000 3,004,000 100.13 

งานผลิตพอแมพันธุสัตวน้ํา / กพก. (ตัว) 87,200 94,250 108.02 

โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวน้าํจืดของไทย (ตัว) 1,000,000 1,000,000 100.00 

โครงการทฤษฎีใหม ป 2562-2563 (ตัว) 310,000 310,000 100.00 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ฟารม) 228 229 100.44 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธ ฯ (ฟารม) 23 23 100.00 

งานวิจัย (เรื่อง) 2 2 100.00 

 

 

 

                /เงินทุนหมุนเวียน..... 
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- เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 

จําหนายพันธุสัตวน้ํา      11,157,120 ตัว 
รายได     3,126,175.00 บาท 
รายจายรวม                              2,611,672.08 บาท 

- การปฏิบัติงานในงบประมาณ ป 2564 โครงการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ขอให

สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบการขอรับการรับรองและบันทึก

รายละเอียดผานระบบของกรมประมงตามแผนการปฏิบัติงาน   

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

3.1.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย  สรุปผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2563 ดําเนินการแลวเสร็จ ดังนี้  

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 
10 ราย 

2. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง บึงทับกระดาน ต.วังแดง อ.ตรอน (แหลงน้ําเกาป 2560) 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ป 2563 
4. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 
5. โครงการระบบสงเสริมเกษตรแปลงใหญ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

3.1.3 หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 
ผูแทนหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ สรุปความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวม ป 2563 ดังนี้ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

1,626,523.00 1,624,340.35 2,182.65 99.87 
 

รายงานผลการจับกุม/ตรวจยึด ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ปงบประมาณ 

2563 ประจําเดือน (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  

รวมจํานวน 44 คดี 14 ราย 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

3.1.4 สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 

2563 ณ วันที่  29 กันยายน พ.ศ.2563 ดังนี้ 
                                                                                                /งบประมาณที.่.... 
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

3,058,603.00 3,057,929.28 673.72 99.98 

- สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2563 ดําเนินการแลวเสร็จ 

- ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) โครงการแบบ

บูรณาการ จํานวน 2 โครงการ โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาหมอชุมพร และโครงการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําโดยใช

ระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) อยูในเกณฑ 5 คะแนน 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 แผนในการดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

(สัตวน้ําสวยงาม) ปงบประมาณ 2564 

   หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง ตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดดําเนินการกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ปงบประมาณ 2564 สํานักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถ จัดทําแผนในการดําเนินงานตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (สัตวน้ํา

สวยงาม) ประเภทฟารมใหม  และคัดเลือกฟารมเกษตรกรเปาหมาย จํานวน 1 ราย  

 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการและประสานงานกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 
เพื่อดําเนินการกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง ปงบประมาณ 2564 

   4.2 การเตรียมความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัติ 
   หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ฟารมเลี้ยงสัตวดุราย (จระเข) เฝาระวัง แจงเตือนสถานการณน้ํา รวมทั้งเตรียมความพรอมเรือตรวจการณขนาด
ตางๆ และเจาหนาที่ สนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตวน้ํา 
 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี - 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
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      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 
 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


