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รายงานการประชุม 
การประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี 10/2563 
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพฤหัสบดทีี ่5 พฤศจิกายน 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. นายวิจักษ  ขุนพลชวย   ประมงอําเภอบานโคก 
6. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
7. นางสาวณคุณ  แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
8. นายเสนห  จันน้ําทวม  พนักงานธุรการ ส 4 
9. นางสาวประยูณ  ลูนบาง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
10. นางสาวอภินันท  ศรีเมืองสํานัก เจาหนาที่ธุรการ 
11. นางสาวชญาภา  ไผผล  พนักงานผูชวยประมง 
12. นางสาวพจนีย  ปยะตระกูล  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
13. นางสาวชลริกาญจน  กมล  นักวิชาการประมง 
14. นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ํา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

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

รายช่ือผูไมเขารวมประชุม 
1. นายชยุตม ตั้งฐานานุศกัดิ์  ประมงอําเภอตรอน    ติดราชการ 
2. นายโชคชัย เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย   ติดราชการ 

  
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
  นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 10/2563 และขอเปดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
                

      /ระเบียบวาระท่ี 1…... 
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ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเนื่องจาก

มีวาระเพ่ือพิจารณา จึงไดเชิญคณะทํางานฯ มารวมประชุมในวันนี้  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2563  

 เลขานุการฯ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ และแจงเวียนใหที่ประชุม

ทราบแลว หากมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงฝายเลขานุการฯ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่9/ 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

  3.1 เรื่อง มอบหมายใหผูดํารงตําแหนงตาง ๆ สังกัดกรมประมงมีอํานาจดําเนินการปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมประมง เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ 

หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร แจงวากรมประมงไดมีคําสั่งกรมประมง ที่825/2563 ลง
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 กําหนดโครงสรางการแบงงานภายในและหนาทีความรับผิดชอบของหนวยงานตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2563 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เปนตนไป ดังนั้นเพื่อใหการบริหารพนักงานราชการของกรมประมงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชนแกทางราชการและเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางการแบงงานภายในและหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน อธิบดีกรมประมงจึงยกเลิกคําสั่งกรมประมง ที่ 1095/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
มอบหมายใหผูดํารงตําแหนงตาง ๆ สังกัดกรมประมงมีอํานาจดําเนินการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 
เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ และมอบอํานาจใหผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมประมง 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

                                                                      
3.2 เรื่อง การปรับปรุงราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมสามารถสงคืนตามกฎหมาย 

หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร แจงวาตามที่จังหวัดอุตรดิตถ ไดแจงประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 เรื่อง กําหนดราคาชดใชแทนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไมสามารถสงคืน

ตามกฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 และขอมูลประกอบการปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2560  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
3.3 เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมง และบุคลากรภายนอกในภาพรวมของ   

กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            /หัวหนากลุมบริหาร…… 
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หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร  แจงวากรมประมง โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) 

ตองดําเนินรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจําปงบประมาณ 2564 เพื่อเสนอกรมประมง และ

หนวยงานที่เกี่ยวของทราบเปนรายเดือน  

3.3.1 บุคลากรกรมประมงที่เปนผูเขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรตาง ๆ 

ที่จัดโดยหนวยงานภายนอก ใหรายงานผลตามแบบ กบค. 1/64 ภายใน 7 วันหลังจากเขารับการอบรมเสร็จสิ้น

แลว ทั้งนี้ กบค. กําหนดวันสิ้นสุดการสงรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ณ วันที่ 1 กันยายนของทุกป 

3.3.2 สําหรับหนวยงานภายในกรมประมงผูดําเนินการจัดฝกอบรม ใหรายงานผลดังนี้ 

- กรณีบุคลากรของกรมประมงใหรายงานผลตามแบบ กบค. 2/64 ภายใน 15 วันทําการ พรอม

แนบรายชื่อ พรอมลายเซ็นของผูเขารับการอบรม จํานวน 1 ชุด พรอมสงไฟลรายชื่อผูเขารับการอบรมในรูปแบบ 

Microsoft Excel ที่ E-mail : sipornpati@gmail.com หรือบันทึกขอมูลลงในแผน CD  

- กรณีจัดฝกอบรมใหแกบุคคลภายนอกหรือเกษตรกร ใหรายงานผลตามแบบ กบค. 3/64  

ภายใน 15 วันทําการ พรอมแนบรายชื่อ พรอมลายเซ็นของผูเขารับการอบรม จํานวน 1 ชุด พรอมสงไฟลรายชื่อผู

เขารับการอบรมในรูปแบบ Microsoft Excel ที่ E-mail : evaluate_dof@hotmail.com บันทึกขอมูลลงในแผน CD  

  ทั้งนี้ กบค. กําหนดวันสิ้นสุดการสงรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ณ วันที่ 1 กันยายนของทุกป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
3.4 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนกําหนดวันดาํเนนิการและวันมีผลเขาบัญชีสําหรับงบบุคลากรและเงินอื่น

ที่กําหนดจายสิน้เดือน (Ko) ของเดือนพฤศจิกายน 2563 

หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร  แจงวากรมบัญชีกลางไดแจงกําหนดวันดําเนินการและวันที่มีผล

เขาบัญชีสําหรับงบบุคคลากรและเงินอื่นที่กําหนดจายสิ้นเดือน (Ko) ผานระบบ GFMIS ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม 

2563 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  3.5 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ครั้งท่ี 4/2563  

หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร  แจงวาจังหวัดอุตรดิตถ ขอใหดําเนินการตามขอสั่งการ ดังน ี้  

3.5.1 ประชาสัมพันธและสงเสริมใหรานคาและผูประกอบการรายยอยลงทะเบียนเขารวม 

โครงการคนละครึ่งใหทั่วถึง 

3.5.2 วางแผนและเตรียมความพรอมสําหรับการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติเพื่อสรางความเขาใจ

ที่ถูกตองกับประชาชน และผูประกอบการในพื้นที่ ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

         /3.6 การขออนุญาต........ 
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3.6 การขออนุญาตดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตวน้ําที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

ใหผิดไปจากสภาพที่เปนอยู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 

หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง แจงวากองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนด

มาตรการประชาสัมพันธการบังคับใชระเบียบกรมประมง ลงวันที่ 9 จุลาคม 21563 เรื่อง การขออนุญาต

ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ําที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินใหผิดไปจากสภาพที่เปนอยู (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชมุ รับทราบ 

3.7 ขอความอนุเคราะหใหบุคลากรในสังกัดตอบแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขฯ พ.ศ. 2563 และสอบถาม

เกษตรกรในพื้นที่ 

หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง ตามที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมีความ

ประสงคขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดตอบแบบแสดงความคิดเห็นสําหรับหนวยงานและสอบถามเกษตรกร

ในพื้นที่ เรื่อง ประกาศกรมประมงฯ เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดมาสนับสนุนแกไข และปรับปรุง

ประกาศฯ ใหมีความเหมาะสมตอการบริการจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการปนะชุมครั้งกอน 

  4.1 ขอสงรายชื่อเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่หมดอายุ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมชีพการประมง ขอแจงรายชื่อเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่ขึ้น
ทะเบียนฟารมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่หมดอายุ และขอใหประมงอําเภอสํารวจขอมูลตามรายชื่อ และสงหากเกษตรกร
ประสงคจะตออายุทะเบียนฟารมใหสงเอกสารการขอตออายุทะเบียนฟารม ตามแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2564  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

  4.2 การสํารวจสถิติการประมงประจําปปฏิบัติงาน 2564 
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมชีพการประมง ขอใหทางประมงอําเภอจัดทําขอมูลปฏิทินผลผลิต

สินคาเกษตรรายเดือน ดานการประมง ประจําปงบประมาณ 2564 เพื่อใชประโยชนในการวางแผน เรื่อง 
ความมั่นคงอาหารและสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและทองถิ่น  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 5.1 เสนอรายชื่อกลุมเกษตรกรเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการแปรรูปสัตวน้ํา 

               /หัวหนากลุมพัฒนา….. 
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ดวยในปงบประมาณ 2564 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา มีแผนการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการแปรรูปสัตวน้ํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต 
ผลิตภัณฑสัตวน้ําของกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา จึงขอให
ทางประมงอําเภอ คัดเลือกกลุมแปรรูปเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต อยางนอยอําเภอละ 1 แหง  

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ขอใหทางประมงอําเภอทุกทานดําเนินการคัดเลือกกลุมแปรรูปเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิต 

5.2 เตรียมความพรอมเจาหนาที่ที่รับคําขอและเกี่ยวของ “Fisheries Shop” 

หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมชีพการประมง ในปงบประมาณ 2564 ดําเนินการคัดเกษตรกร 

จํานวน 10 ราย และเจาหนาที่ 3 ราย จากนั้นจะมีการคัดเลือกเกษตรกรและเจาหนาที่ไปอบรมเพื่อเตรียมความ

พรอมในการจําหนายสินคาประมงเพ่ือการบริโภคผานเว็บไซต Fisheries Shop ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3 กําหนดหวงเวลาใหผูประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนที่สาธารณ

สมบัติของแผนดินมายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2563 

หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง ขอใหทางอําเภอหรือผูที่เกี่ยวของแจงประชาสัมพันธให

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ํา ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (ผูเลี้ยงปลาในกระชัง) มายื่นขอรับ

ใบอนุญาตตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 โดยใหยกเวนคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.2563  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.4 สงรายชื่อเจาหนาที่และเกษตรกรเขารวมจัดเสวนาผูใชน้ํา ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ลุมน้ํา

นาน ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมอาคารประชาสัมพันธเขื่อนสิริกิติ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ 

หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมชีพการประมง เขื่อนสิริกิติไ์ดจัดเสวนาผูใชน้ํา ตนน้ํา กลางน้ํา ปลาย

น้ํา ลุมน้ํานาน ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมอาคารประชาสัมพันธ

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ วัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางเครือขายผูใชน้ําลุมน้ํานาน อีกทั้งยังเปนเวทีรับทราบ

ขอมูลแนวทางในการบริหารจัดการน้ํา และรวมกันแกไขปญหาของพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ลุมน้ํานาน 

ตลอดจนเพื่อรับทราบสถานการณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ และสถานการณในลุมน้ําเจาพระยา ทานใดประสงค

เขารวมขอใหแจงมาทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.5 รายชื่อศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประจําป 2564 
 หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมชีพการประมง  

- นางสมอง สีหอม  22/3  ม.1 ต.นาขุม อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ 

                                                                                                               /-นายวิทยา มีหอม..... 
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- นายวิทยา มีหอม 15 ม.6 ต.บานเสี้ยว อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ 

- นายคําหลา คายคํา  88  ม. 2 ต.น้ําไคร  อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ            

- นางสาวสังเวียน  โนมาศ 4 ม.7 ต.รวมจิต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 

- นายนิรุจ  ดังดี 279  ม.7 ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ  

- นางประมวล  พุกดง  9/1 ม.8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดติถ 

- นายอิทธิกร  กิ่งกัน 129 ม. ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 

- นายเดช  ขอบคัน   194 ม.8 ต.ทุงยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ 

- นางสาวกันนิกา  สมหวัง 127/16 ม.3 ต.คุงตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการ 

ระเบียบวาระที่ 6  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

6.1 กลุมบริหารจัดการดานการประมง        
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการกําหนดเขตพื้นที่ฯ/กําหนดเครื่องมือ ในอางเก็บน้ําหวยน้ํารี และการ

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ( น้ําปาไหลหลาก ) อําเภอ ทาปลา 

- สํารวจเกษตรกรผูประสบอุทกภัย (น้ําปาไหลหลาก)  อําเภอทาปลา 

- ประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กชภ.อ อําเภอทาปลา 

- รวมจังหวัดเคลื่อนที่/สนับสนุนพันธุปลาใหเกษตรกรผูประสบภัย ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด 

- สํารวจ/เก็บตัวอยางน้ํา เพื่อเตรียมความพรอมปลอยพันธุสัตวน้ํา(งบจังหวัด) ในเขตพื้นที่ อําเภอ

ทาปลา อําเภอน้ําปาด 

- สนับสนุนพันธุปลาผูประสบอุทกภัย (น้ําปาไหลหลาก) ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด  ตําบลวังดิน 

ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมือง 

- ประชุมพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย  ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
5.2 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร สรุปงบประมาณการเบิก-จาย ปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

- สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564  ณ วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

440,810.00 186,249.35 254,560.65 42.25  
   
  - รวมกิจกรรมการประกวดไกพื้นเมืองในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน สินคา OTOP 
ประจําป 2563 โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ เปนประธานในพิธี ณ บริเวณหนา 
           /ศาลาประชา........ 
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ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ 
- รวมพิธีทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ จํานวน 89 รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต โดยมี
นายผล ดําธรรม ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ เปนประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ (ทุงกะโล)  
  - รวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ลาน

ทานพอ ร.5 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

หัวหนากลมพัฒนาและสงเสริมชีพการประมง สรุปผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานโครงการ
ปงบประมาณ 2564 ดังนี ้

- ขอใหประมงอําเภอตรวจสอบเรื่อง งานทะเบียน การตออายุ ขึ้นทะเบียนใหม และติดตามรายได
หนี้สิน และสถิติตาง ๆ 

- 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 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

6.1 ขออนุมัติปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถยนต 

หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร แจงอนุมัติใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
จํานวน 15 ราย ของสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งมีใบอนุญาตเปนผูขับขี่รถยนต ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับ
รถยนต 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  6.2 เชิญชวนใหขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดแตงกายดวยชุดขาราชการทุกวัน
จันทร เพื่อเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีงาม และความเปนระเบียบเรียบรอยของบุคลากร 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
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      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


