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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

ครั้งท่ี 7/2563   
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันศุกรที ่ 7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 น.                                                                                                                             

ผูมาประชุม 

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

     สุโขทัย 
4. นายบํารุง  อินกอ   นายทายเรือ ส. 2 แทน หัวหนาหนวยปองกันและ 

      ปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติอ์ุตรดิตถ 
5. นายสันติพันธุ  โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
6. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
7. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
8. นายวานิช  ยี่บุญยงค   ประมงอําเภอทาปลา 
9. นายชยุตม  ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
10. นายโชคชัย  เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
11. นายวิจักษ  ขุนพลชวย   ประมงอําเภอบานโคก 
12. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
13. นางสาวปรียาภรณ  ทิพยสุคนธ เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
14. นางสาวณคุณ  แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 

ผูรวมประชุม 
1. นายชลิต  จันทรมณ ี  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) ครั้งที่ 7/2563 
และขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1.1 เชิญชวนรวมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคใสตูปนสุข (บริเวณอนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก) เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนโดยทั่วไปที่ขาด
แคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ รวมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ใน
วันที่ 30 มิถุนายน ,21 กรกฎาคม ,11 สิงหาคม และวันที่ 1, 22 กันยายน 2563 จึงขอเชิญชวนรวมบริจาค
สิ่งของแลวนําไปใสไวที่ตูปนสุข บริเวณอนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก ตามวันดังกลาว 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2563  

 มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

สวนราชการสังกัดกรมประมง จังหวัดอุตรดิตถ ขอสรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563 
รายหนวยงาน ดังนี้ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
วาที่ ร.ต.สมนึก  คงทรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ สรุปแผนการ

ปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

งบลงทุนปงบประมาณ ๒๕63  (จํานวน 2 รายการ) 
ครุภัณฑ 2 รายการ 

1. รถยนตบรรทุกดีเซลแบบดับเบิลแคบขนาด 1 ตัน 1 คัน   ราคา 789,800 บาท 
2. คอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่ 1 พรอมระบบปฏิบัติการ 1 ชุด    ราคา 37,800  บาท 

 แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563  

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

งานผลิตพันธุสัตวน้ํา / กพจ. (ตัว) 3,000,000 1,879,000 62.63 

งานผลิตพอแมพันธุสัตวน้ํา / กพก. (ตัว) 87,200 87,250 100.05 

โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวน้าํจืดของไทย (ตัว) 1,000,000 700,000 70.00 

โครงการ "รักษน้ําเพื่อแมของแผนดิน" ลุมน้ํารี อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ (ตัว) - - - 

โครงการประมงโรงเรียนสมเด็จพระเทพฯ (ตัว) - - - 

โครงการทฤษฎีใหม ป 2562-2563 (ตัว) 310,000 167,000 53.87 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ฟารม) 228 227 99.56 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธ ฯ (ฟารม) 23 21 91.30 

งานวิจัย (เรื่อง) 2 2 100 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ ป 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 ) 

 งบประมาณ งบท่ีไดรับแลว ใชจายสะสม รอยละ 

งบประมาณรวม 8,910,472.00 8,888,032.00 8,580,879.13 96.30 

งบบุคลากร 2,951,630.00 2,930,690.00 2,900,499.00 98.27 

งบดําเนินการ 5,131,242.00 5,129,742.00 4,852,780.13 94.57 

งบลงทุน 827,600.00 827,600.00 827,600.00 100.00 
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เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 

จําหนายพันธุสัตวน้ํา     9,271,910  ตัว 

รายได     2,583,250.00 บาท 

รายจายรวม                              2,124,034.45 บาท 

งานวิจัย 2562 

1. เปรียบเทียบลักษณะที่สําคัญเชิงเพาะเลี้ยงและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลากาดํา
จาก 4 แหลง 

2. การศึกษาความสามารถในการวางไขของปลานิลจิตรลดา 3 ที่ผานการปรับปรุงพันธุ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 

สรุปแผนการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
map) 10 ราย 

กิจกรรม แผน (ราย) ผล (ราย) รอยละ 

1. ใหคําแนะนํา ถายทอดใหความรูดานการเล้ียงสัตวน้ํา ( 2 ครั้ง/ ราย) 2/10 2/10 100.00 

2. สนับสนุนปจจัยการผลิต (ตอราย) 

 พันธุปลาตะเพียนและปลานิล   จํานวน   1,600  ตัว 

 อาหารเม็ดสําเร็จรูป              จํานวน        1 กระสอบ 

 ปูนขาว                             จํานวน      20 กิโลกรัม 

 ขี้วัว                                 จํานวน       2  กระสอบ 

 ฟาง                                 จํานวน      2  กระสอบ 

10 10 100.00 

2. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง บึงทับกระดาน ต.วังแดง อ.ตรอน (แหลงน้ําเกา          
ป 2560) 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1. ประเมินผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําที่จับใชประโยชน ที่ปลอยในแหลงน้ํา 1 1 100.00 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ป 2563 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1. เสริมสรางความรูเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer (ราย) 250 250 100.00 

 



 
 

4/7 

 

4. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1. ใหความรูผูประกอบการ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมในพื้นที่ ใหดําเนินการไดตาม
ประกาศกําหนด (20 ราย) 

10 20 200.00 

2.ติดตามเฝาระวังการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมใหดําเนินการตามประกาศกําหนด (5ราย/
2 ครั้ง) 

10 10 100.00 

5. โครงการสงเสริมเกษตรแปลงใหญ 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1.ใหความรูดานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)  

     - อําเภอพิชัย (ราย)  

     - อําเภอตรอน (ราย) 

50 

38 

50 

38 

100.00 

100.00 

2.ใหความรูการใชขยายเชื้อจุลินทรีย และสนับสนุน ปม.1 แกเกษตรกร     

    - อําเภอพิชัย (ราย) 

    - อําเภอตรอน (ราย) 

50 

38 

50 

38 

100.00 

100.00 

3.สนับสนุนปม.1 แกเกษตรกร     

    - อําเภอพิชัย (ราย) 

    - อําเภอตรอน (ราย) 

 

50 

38 

 

50 

38 

 

100.00 

100.00 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ สรุปแผน-ผล

การปฏิบัติงาน ป 2563 ดังนี้ 

กิจกรรม แผน ผล 

1.กิจกรรมควบคุมเฝาระวังการทําการ
ประมงพ้ืนที่แหลงน้ําจืด 

24 ครั้ง 24 ครั้ง 

2.กิจกรรมจัดเวทีการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

6 ครั้ง 6 ครั้ง 

3.กิจกรรมยุวประมง (โรงเรียนศรีนคร
นาน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นาน) 

1 ครั้ง/40 ราย 1 ครั้ง/40 ราย 

4.กิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนประมงในเขตนานน้ําภายใน  

1 ชุมชน 1 ชุมชน 
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รายงานผลการจับกุม ปงบประมาณ 2563  

1. การใชกระแสไฟฟา จํานวน  23  คดี ผูตองหา 10 ราย 

2. การใชเครื่องมือทําการประมงผิดกฎหมาย  จํานวน 16  คดี ผูตองหา  -  ราย 

ที่ประชุม รับทราบ 

สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563    ณ วันที่  6 สิงหาคม พ.ศ.2563 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

2,889,492.00 

 

2,475,783.94 

 

413,708.06 

 

85.68 

 

 

โครงการ แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1.โครงการระบบสงเสรมิแบบแปลงใหญ 2 แปลง 2 แปลง สง เสริมการวางแผน
ตลาด/เชื่อมโยงตลาด/
กระจายสินคา 

2.โครงการเตรียมความพรอมเกษตรกรเขาสู
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา (SL/GAP) 

30 ราย 30 ราย ยื่นคําขอรับการรับรอง
ในระบบฯ 

3.โครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
ดานการประมง 

250 ราย 250 ราย ถอดบทเรียน 4 ราย 

4.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป 2562-2563 รายเกา 310 ราย      
รายใหม 310 ราย 

รายเกา 310 ราย      
รายใหม 310 ราย 

ติดตามเกษตรกรราย
เกา ป62 100 ราย 

ติดตามเกษตรกรราย
ใหม ป63 172 ราย  

5.โครงการสงเสรมิเกษตรเชิงรุกดานการประมง  
(Zoning by Agri - Map) 

10 ราย 10 ราย ติดตามผล รายเกาป 
62  จํานวน 31 ราย 

6.โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 

ศูนย ศพก. 9 แหง 
ศูนยเครือขายเดิม 
45 แหง ใหม 9 
แหง 

ศูนย ศพก. 9 แหง 
ศูนยเครือขายเดิม 45 
แหง ใหม 9 แหง 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

7.งานทะเบียนฟารม สํารวจรายไดหนีส้ิน         
6,936  ฟารม 
ตออายุ                              

 
73 ฟารม 

 

1. สํารวจลูกพันธุสัตว
น้ําประจําป 
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2,514  ฟารม 
ขึ้นทะเบียน 
polygon 

1,039 ฟารม 
313  ฟารม 

- ฟารม 

2. สํารวจรายไดหนีส้ิน 

3. นําเขาระบบภูมิ
สารสนเทศกรม
ประมง 

8. เยียวยาเกษตรกร 

 

ทะเบียนหมดอายุ             
1,532  ฟารม 

ทะเบียนเสียชีวิต                 
727  ฟารม 

ขึ้นทะเบียนใหม                  
185  ฟารม 

ยกเลิก 

727  ฟารม 
 

262 ฟารม 

                                
185 ฟารม 

                           
89  ฟารม 

 

8. สถิติ (ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) -  แบบสุม  1,131  
ราย 

25 ราย ไดรับขอมลูจาก อ. 
บานโคก 25 ราย 

9.โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน " ลุมน้ํารี 
"  จังหวัดอุตรดิตถ 

60 ราย โรงเรียน 
3 แหง 

  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 ตัวชีว้ัดที่ 8 : ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
  1. สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ จัดสงขอมูล หลักฐาน การวางแผน การปฏิบัติงานแบบบูรณา
การของหนวยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมประมงในฐานะ FC เชน เอกสาร
ประชุม ภาพถาย หรืออ่ืนๆ 
  2. สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ สงขอมูล หลักฐาน ความสําเร็จของการดําเนินงาน โครงการ
แบบบูรณาการรวมกัน ตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไป เชน สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ภาพถายการปฏิบัติงาน คลิป
วีดีโอในการปฏิบัติงาน สงใหกองตรวจราชการกรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563  
การดําเนินงาน : ไดกําหนด โครงการแบบบูรณาการ จํานวน 3 โครงการ  

1. โครงการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําโดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) 
หนวยงานบูรณาการ : สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว
น้ําอุตรดิตถและหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 

2. โครงการแปรรูปสัตวน้ํา 
หนวยงานบูรณาการ : สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว 
น้ําอุตรดิตถ 

3. โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาหมอชุมพร 
หนวยงานบูรณาการ : สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว 
น้ําอุตรดิตถ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี - 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 

      (นายชลิต  จันทรมณี)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

 
 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


