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รายงานการประชุม 
การประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี 9/2563 
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพุธที ่ 30  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. นายชยุตม  ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
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. ประมงอําเภอพิชัย                 ติดราชการ  
2. นางสาวปรียาภรณ  ทิพยสุคนธ                      ลากิจ 
3. นางสาวชญาภา  ไผผล                       ลากิจ 
  

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
  นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานการประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 9/2563 และขอเปดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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                 /ระเบียบวาระท่ี 1….. 

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธาน ขอขอบคุณเจาหนาที่ กรมประมงสังกัดจังหวัดอุตรดิตถทุกทาน ที่รวมจัดพิธีปลอยพันธุสัตว
น้ํา และกิจกรรมเพาะพันธุ สัตวน้ําโดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที ่ (Mobile hatchery) เนื ่องในวันประมง
แหงชาติ วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บริเวณอางเก็บน้ําหวยแมลูกออน หมูที่ 3 ตําบลบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 

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

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2563  

 เลขานุการฯ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ และแจงเวียนใหที่ประชุม

ทราบแลว หากมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงฝายเลขานุการฯ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่8/ 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

  3.1 การกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ศ. 2563 จํานวน 20 ฉบับ 

หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง ตามหนังสือสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ที่ 
อต0007/427  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ขอรับบริการจัดทําแผนที่ทายประกาศคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัดอุตรดิตถ เรื่องการกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ศ. 2563 จํานวน 20 ฉบับนั้น ขอใหประมง
อําเภอชวยตรวจสอบความถูกตองของแผนที่ เพื่อนําเขาคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                                                      

3.2 สงรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ ป 2564 ตามแบบปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมฯ อางเก็บน้ําหวยน้ํารี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง ดวยอางเก็บน้ําซึ่งเปนโครงการพระราชดําริ ตั้งอยูท่ีบาน
กิ่วเคียน หมูที่ 12 ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินการกอสรางเสร็จสมบูรณและเริ่มมีน้ําเก็บกัก
แลว ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา จึงไดทําการประชุมชี้แจงราษฎร ซึ่งผลการ
ประชาคมมีมติเอกฉันทเห็นควรกําหนดพื้นที่เปนที่รักษาพันธุสัตวน้ํา และทางกลุมบริหารจัดการดานการประมงได
จัดสงรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ ป 2564 ตามแบบปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบ สิ่งแวดลอมฯ อางเก็บ
น้ําหวยน้ํารี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 600,000 บาท  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                                                                                            /3.3 หารือแนวทาง....... 
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3.3 หารือแนวทางการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง ดวยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเสนอขอ

หารือของจังหวัดพรอมความเห็นไปยังกรมบัญชีกลางแลว และบัดนี้ไดรับแจงผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางวา 
กรณีที่เกษตรกรไดรับความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นจากสถานการณขาดแคลนน้ําในระบบชลประทาน ซึ่งสํานักงาน
ชลประทานที่ 12 ไดดําเนินการแจงเตือนและประชาสัมพันธ ใหเกษตรกรทราบลวงหนาถึงสถานการณน้ําในชวงฤดู
แลง วามีปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ําของเขื่อนหลัก 4 แหง อยูในเกณฑเฝาระวังอยางใกลชิด โดยขอใหอําเภอ
พิจารณาและความรวมมือเกษตรกรงดทํานาอยางตอเนื่องและงดการทํานาปรังในฤดูแลง ป 62/63 ตั้งแตชวง
ปลายเดือนสิงหาคม 2562 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
3.4 การกําหนดกรอบเวลาและแนวทางปฏิบัติการยายและการใหโอนขาราชการ สังกัดกรม

ประมง 

ประธาน แจงการกําหนดระยะเวลาของคํารองขอยายและหนังสือแสดงความจํานงขอโอนมารับ

ราชการในสังกัดกรมประมง กําหนดใหคํารองขอยายและหนังสือแสดงความจํานงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรม

ประมงหมดอายุในวันสิ้นปงบประมาณ ของปงบประมาณที่ยื่น (วันที่ 30 กันยายน ของทุกป) นับจากวันที่กรม

ประมงรับเรื่อง กรณีที่ผูขอยายหรือขาราชการจากสวนราชการอื่นขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง หากคํา

รองขอยายยังไมไดรับการพิจารณาและเจาตัวยังมีความประสงคขอยายหรือโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง

จะตองจัดทําคํารองขอยายและหนังสือแสดงความจํานงขอโอนมาใหมไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม เปนตนไป  

- การพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการใหโอนขาราชการในสังกัด กรมประมงไมมอบอํานาจการ

พิจารณาใหความเห็น การรับรองความประพฤติ การสอบถามตําแหนงวาง ฯลฯ เกี่ยวกับการใหโอนขาราชการใน

สังกัด ใหหนวยงานพิจารณา ดังนั้น หนวยงานจึงไมสามารถใหความเห็นใดๆ ที่เกี่ยวกับการใหโอนขาราชการใน

สังกัดได เวนแตจะไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมประมงแลวเทานั้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 ประกาศสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง กําหนดหวงเวลาใหผูประสงคทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 
        หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง ขอใหทางอําเภอตรวจสอบใบอนุญาตทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินภายในเดือนตุลาคม และวางแผนในการแจง
เกษตรกรเพื่อมายื่นขอรับใบอนุญาต เนื่องจากทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดสงเรื่องไปประกาศในราช
กิจจานุเบกษาไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรอผลบังคับใช  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 4.2 การเตรียมความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัติ 
                                                            
                                                                                                     /หัวหนากลุม....... 
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หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบฟารมเลี้ยง
สัตวดุราย (จระเข) เฝาระวัง แจงเตือนสถานการณน้ํา รวมทั้งเตรียมความพรอมเรือตรวจการณขนาดตางๆ และ
เจาหนาที่ สนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตวน้ํา 

ประธาน ขอใหทางประมงอําเภอตรวจสอบฟารมเลี้ยงสัตวดุราย (จระเข) และแจงเตือนเกษตรกร 
จัดทําปายประกาศฟารมเลี้ยงจระเขในแตละพื้นที ่

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระที่ 5  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

5.1 กลุมบริหารจัดการดานการประมง 
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 
- จัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําและกิจกรรมเพาะพันธุสัตวน้ํา โดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ 

(Mobile hatchery) เนื่องในวันประมงแหงชาติ 
- รวมประชุมชี้แจงเสนอของบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา โครงการอางเก็บ

น้ําหวยน้ํารี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดสงรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ ป 2564  
- รวมออกหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ ณ วัดดานแมคํามัน 

ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.2 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร สรุปงบประมาณการเบิก-จาย ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

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

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

3,058,603.00 3,057,929.28 673.72 99.98 
   
  - รวมกิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคใสในตูปนสุข (บริเวณหนาอนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก) 
เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน จากสถานการณแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  - รวมกิจกรรม โครงการรณรงค ปลุกจิตสํานึก “การรองเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธง
ชาติไทย ( Thai National Flag Day) ในวันที่ 28 กันยายน 2563  
  - แจงขาราชการ พนักงานราชการ เรื่องขออนุญาตขับรถยนต ในปงบประมาณ 2564 

ใหเจาหนาที่ทุกทานสงสําเนา ใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนรบุคคล ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
หัวหนากลมพัฒนาและสงเสริมชีพการประมง สรุปผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานโครงการ

ปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

- โครงการที่ไดรับมอบหมาย โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map), โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer), โครงการระบบ
สงเสริมเกษตรแปลงใหญ , ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม, เกษตรทฤษฎีใหม, โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดําเนินการเรียบรอยแลว  

- ขอใหประมงอําเภอตรวจสอบเรื่อง งานทะเบียน การตออายุ ขึ้นทะเบียนใหม และติดตามรายได
หนี้สิน และสถิติตางๆ 

- โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ลุมน้ํารี ในป 2564 เปาหมาย 60 ราย เพิ่มประมง

โรงเรียน 5 แหง จาก 3 แหง 

- โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรผานการคัดเลือก 12 ราย และวันที่ 1 

ตุลาคม 2563 จะมีการประชุมคัดเลือกเพิ่มเติมครั้งท่ี 2   

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 
5.4 ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
- แจกปลาโครงการทฤษฎีใหม รอบสุดทาย ในวันที่ 18 กันยายน 2563 
- พิจารณาการชวยเหลือเกษตรกร ที่เกิดจากภัยพิบัติพายุซินลากู และพายุฮีโกส โดยชวยเหลือ

เปนเงิน จํานวน 1 ราย วงเงิน 5,919 บาท  อีก 22 ราย จะใหการชวยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนพันธุปลา 
- โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ประชุมครั้งที่ 2 ในชวงเวลา 13.00 ในวันที่ 

30 กันยายน 2563  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
5.4 ประมงอําเภอบานโคก 
- จัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําและกิจกรรมเพาะพันธุสัตวน้ํา โดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ 

(Mobile hatchery) เนื่องในวันประมงแหงชาติ  
- ประชุมชวยเหลือภัยพิบัติเกษตรกรแจงเพิ่ม 1 ราย ทั้งนี้จะเรงดําเนินการสํารวจเกษตรกรรายที่แจง

เพิ่มเขามา  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  5.5 ประมงอําเภอทาปลา 
  การสงมอบหมายงานในพื้นที่ประมงอําเภอทาปลาและอําเภอน้ําปาด ไดทําหนังสือสงมอบงาน
ใหกับประมงจังหวัดอุตรดิตถ เรียบรอยแลว 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

-  ไมมี - 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


