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รายงานการประชุม 
การประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี 11/2563 
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพฤหัสบดทีี ่17 ธันวาคม 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. นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
7. นายโชคชัย เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
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 
 -  
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
  นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 11/2563 และขอเปดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
                

      /ระเบียบวาระท่ี 1…... 
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ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน   1.1 การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ป 2563 และ
กําหนดการวันรวมน้ําใจ (ใหเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ) 

- กําหนดการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักฯ วันที่ 7 – 16 มกราคม 2564 ณ บริเวณสนาม
กีฬาพระยาพิชัยดาบหักฯและถนนแปดวา ขอใหจัดพื้นที่สําหรับนําเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนทฤษฎีใหมหัวใจ
พอเพียง บานปาขนุน ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ เพื่อใหเกษตรกรนําผลิตภัณฑดานการประมงไปจําหนาย
พรอมจัดทําปายประชาสัมพันธ 

- กําหนดวันรวมน้ําใจ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัด
อุตรดิตถไดมอบหมายใหทางกลุมบริหารและยุทธศาสตรดําเนินการเรียบนรอยแลว 

- ขอความรวมมือ สนับสนุนการจําหนายสลากกาชาด เพื่อเปนการจัดหารายได ไป
ดําเนินงานภารกิจตางๆ ของเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ โดยจําหนายในราคา ฉบับละ 50 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 1.2 ขอเชิญรวมงานวันขึ้นปใหมกรมประมง ประจําป 2564 

  ตามหนังสือกรมประมง ที่ กษ 0501.2/ ว2522 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเลื่อน

กิจกรรมงานวันขึ้นปใหมกรมประมง ประจําป 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ในปจจุบัน กรมประมงจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมในชวงงานเลี้ยงสังสรรค และจําหนายสินคาประมง

ราคาถูก สําหรับการทําบุญตักบาตรยังคงเดิม 

 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2563  

เลขานุการฯ   สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ และ

แจงเวียนใหที่ประชุมทราบแลว หากมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงฝายเลขานุการฯ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่10/ 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

ประธาน   3.1 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสําคัญของ

กระทรวงมหาดไทยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ) กําหนดใหมีการประชุมมอบ

นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหกับ

ผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติ อันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่  

เพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป   

            /มติที่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ                                                                                                                                                                               

ประธาน   3.2 เรื่องกฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช ในการตอตานการใหสินบนเจาพนักงานของรัฐ
   ดวย สํานักงาน ป.ป.ช แจงวา พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ไดกําหนดความรับผิดฐานใหสินบนเจาพนักงานของรัฐเจาหนาที่
ของรัฐตางประเทศ หรือ เจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ และไดกําหนดความรับผิดสําหรับนิติบุคคลที่
เกี่ยวของกับการใหสินบน โดยนิติบุคคลอาจตองรับหากไมมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปองกันการ
กระทําดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช จึงไดออกประกาศและจัดทําคูมือ เรื่องแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการปองกันการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่รัฐ ท้ังนี้สามารถ
ดาวนโหลดเอกสารตาม QR Code ดังเอกสารที่ปรากฎ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ประธาน   3.3 แบบรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

กรมประมง ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแบบรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับแกไข) เพื่อจัดทํารายงานและสงใหกองตรวจราชการภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 

ทั้งนี้โปรดจัดทํารายงานตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เปนตนไป 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ ขอใหทางอําเภอจัดทําแบบรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ตัดยอด ณ วันที่ 20 ของทุกเดือน 

ทุกโครงการ  

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

   4.1 ขอสงรายชื่อเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่หมดอายุ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ  ขอแจงรายชื่อเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่ขึ้นทะเบียนฟารมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
หมดอายุ และขอใหประมงอําเภอสํารวจขอมูลตามรายชื่อ และสงหากเกษตรกรประสงคจะตออายุทะเบียนฟารมให
สงเอกสารการขอตออายุทะเบียนฟารม ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   4.2 การสํารวจสถิติการประมงประจําปปฏิบัติงาน 2564 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ  ขอใหทางประมงอําเภอจัดทําขอมูลปฏิทินผลผลิตสินคาเกษตรรายเดือน ดานการ
ประมง ประจําปงบประมาณ 2564 เพื่อใชประโยชนในการวางแผน เรื่อง ความมั่นคงอาหารและสงเสริม
เศรษฐกิจในชุมชนและทองถิ่น  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 การคั ด เลือกผู ทํ าคุณประโยชนต อพระพุทธศาสนา  ประจํ าป  2564                                                                   

/ดวยวันวิสาขบูชา... 
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ดวยวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 6 เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนาได

กําหนดใหมีการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ. 2564 เพื่อเขารับรางวัลพระราชทาน 

“เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดอุตรดิตถ จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนขาราชการบุคลากรในสังกัด ที่มีคุณสมบัติ

ตามระเบียบที่กําหนดฯ สงประวัติและผลงานตามแบบและหลักเกณฑที่กรมศาสนากําหนดเพื่อเขารับพิจารณา

คัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ.2564  

ในการนี้ ผูสนใจ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมและรายละเอียดไดที่ www.dra.go.th  โดย

จัดสงแบบฟอรืมและผลงานพรอมซีดีขอมูล ไปยังสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 

2563 ทั้งนี้สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ หมายเลขโทรศัพท 

055-403092-3  

มติท่ีประชุม  ไมมีทานใดสนใจสงประวัติและผลงานเพื่อเขารับพิจารณาคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอ

พระพุทธศาสนา ประจําป พ.ศ.2564  

5.2 แนวทางการดําเนินการอนุญาตใหทําการประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ํา

ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

หัวหนากลุมบริหารฯ  ดําเนินการลงประกาศของสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง ประกาศหวงเวลา
ใหผูประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต 
พ.ศ. 2563 ที่ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา หนา 14 เลม 137 ตอนพิเศษ 255 ง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 
และขอใหประมงอําเภอแจงประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง มายื่นขอรับใบอนุญาต 
นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช ภายในระยะเวลา 90 วัน ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 
25 กุมภาพันธ 2564 โดยใหยกเวนคาธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทํา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.2563 หลังจากวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2564 ทางสํานักงานประมงจังหวัดฯ จะงดรับคําขอ และขอใหทางประมงอําเภอ ประชาสัมพันธใหผูประสงคทํา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต โดยใหทางประมง
อําเภอตรวจสอบ แจงผลภายใน 30 วัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.3 การรายงานผลการดําเนินงานการจัดระบบการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ําควบคุม 

ปงบประมาณ 2564 

หัวหนากลุมบริหารฯ  ขอใหทางประมงอําเภอจัดทําการรายงานผลการดําเนินงานการจัดระบบการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําควบคุม ปงบประมาณ 2564 ตามแบบ กปม.1 และสรุปผลการดําเนินการ กํากับ ดูแล การดําเนินกิจการ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม และขอใหรายงานจังหวัดภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

           /ระเบียบวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระที่ 6  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

6.1 กลุมบริหารจัดการดานการประมง       
หัวหนากลุมบริหารฯ สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 

- รวมกิจกรรมจัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑสินคาแปรรูปจากจากปลานิล (ปลาสมนิล) 

เพื่อเผยแพร และจําหนาย เปนการประชาสัมพันธสินคาประมง ในการ ออกหนวย “บําบัดทุกข บํารุงสุข สราง

รอยยิ้มใหประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ” ณ โรงเรียนบานนาแซง ต.สองหอง อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ 

- รวมพิธีพระราชทานเรือ ดวยสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โปรดใหผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถเปนผูแทนพระองค ใน

การพระราชทานเรือแกนายณรงคเนตรจอยและนายวิโรจน พรมทอง ณเขื่อนสิริกิติ์ อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
6.2 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สรุปงบประมาณการเบิก-จาย ปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

1,185,970.00 557,568.00 628,402.34 47.01% 
      

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ  สรุปผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานโครงการปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
- ขอใหประมงอําเภอตรวจสอบเรื่อง งานทะเบียน การตออายุ ขึ้นทะเบียนใหม และ

ติดตามรายไดหนี้สิน และสถิติตาง ๆ 
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายนิพนธ อุปการัตน ประมงจังหวัดอุตรดิตถ มอบหมาย

ใหเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ นําเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหมหัวใจพอเพียง บาน
ปาขนุน ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 20 รายพรอมดวย ประชาสัมพันธจังหวัด
อุตรดิตถ ประมงอําเภอวังชิ้น  พัฒนาชุมชนอําเภอวังชิ้น เกษตรอําเภอ กศน.อําเภอวังชิ้นและกลุมแมบานตําบลปา
สัก อําเภอวังชิ้น เขาศึกษาดูงาน ณ. วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปถนอมอาหาร หมู 4 ตําบลปาสัก อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไสอั่วปลา ตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ 
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการพัฒนาสงเสริมและตอยอดเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสินคาประมงอยางยั่งยืน 

- ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงาน พรอมใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําแปลงสาธิตการ
เรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม“โคก หนอง นา โมเดล” สืบสานศาสตรพระราชา ณ คายพระยาพิชัยดาบหัก มณฑล
ทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งโครงการดังกลาวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สําหรับศูนยสาธิต “โคก หนอง นา โมเดล” มทบ.35 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 25 ไร 

             /ภายในคาย..... 
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ภายในคายพระยาพิชัยดาบหัก แบงเปนบอเลี้ยงปลานิลจํานวน 1 บอและบอเลี้ยงปลาดุก จํานวน 1 บอ พื้นที่ปลูก
พืชผักสวนครัว เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงไก เลี้ยงเปด และผลไมนานาชนิด รวมทั้งแบงพื้นที่ 1 งานทําเกษตรแบบประณีต 
ซึ่งมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดป สามารถสรางรายไดเสริมไดอยางดี โดยเปดพื้นที่ใหเปนศูนยเรียนรูของกําลังพลฯ 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจดวย 

-  โครงการทฤษฎีใหม จะมี 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 1. พัฒนาเกษตรกรเครือขายดานการ
ประมง 2. พัฒนาผูนําเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง 3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายเกษตรกรแบบมีสวนรวม   
 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 

 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


