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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

ครั้งท่ี 4/2563   
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพฤหัสบดทีี ่ 7  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 น.                                                                                                                             

ผูมาประชุม 

1. นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ             ประธาน 
2. วาที่ ร.ต.สมนึก  คงทรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
3. นายสันติพันธุ  โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
4. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
5. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
6. นายวานิช  ยี่บุญยงค   ประมงอําเภอทาปลา 
7. นายชยุตม  ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
8. นายโชคชัย  เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
9. นายวิจักษ  ขุนพลชวย   ประมงอําเภอบานโคก 
10. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
 

ผูรวมประชุม 
1. นายชลิต  จันทรมณ ี  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) ครั้งที่ 4/2563 
และขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1 ขาราชการรับตําแหนงใหม จํานวน 1 ราย คือ นายวิจักษ ขุนพลชวย ตําแหนง เจาพนักงานประมง 
ชํานาญงาน ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) กองตรวจการประมง มาดํารงตําแหนง 
เจาพนักงานประมงอาวุโส ประมงอําเภอบานโคก  สํานักงานประมงอําเภอบานโคก  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2563  

 มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 – 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

สวนราชการสังกัดกรมประมง จังหวัดอุตรดิตถ ขอสรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563 
รายหนวยงาน ดังนี้ 
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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 904,000 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 1,094,500 36.48 

งานผลิตพอแมพันธุสัตวน้ํา / กพก. (ตัว) 87,200 37,750 43.29 

โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวน้าํจืดของไทย (ตัว) 1,000,000 215,000 21.50 

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

โครงการประมงโรงเรียนสมเด็จพระเทพฯ (ตัว)    

โครงการทฤษฎีใหม ป 2562-2563 (ตัว) 310,000 41,000 13.23 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ฟารม) 228 199 87.28 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธ ฯ (ฟารม) 23 10 43.47 

งานวิจัย (เรื่อง) 2 2 100 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ ป 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 ) 

 งบประมาณ งบท่ีไดรับแลว ใชจายสะสม รอยละ 

งบประมาณรวม 8,912,272.00 8,873,982.00 6,397,372.24 71.78 

งบบุคลากร 2,951,630.00 2,951,590.00 2,037,245.00 69.02 

งบดําเนินการ 5,133,042.00 5,130,792.00 3,532,527.00 68.82 

งบลงทุน 827,600.00 827,600.00 827,600.00 100.00 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 

จําหนวยพันธุสัตวน้ํา   5,107,560  ตัว 

รายได     1,346,345.00 บาท 

รายจายรวม                              1,097,058.66 บาท 
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งานวิจัย 2562 

1. เปรียบเทียบลักษณะที่สําคัญเชิงเพาะเลี้ยงและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลากาดํา
จาก 4 แหลง 

2. การศึกษาความสามารถในการวางไขของปลานิลจิตรลดา 3 ที่ผานการปรับปรุงพันธุ 

ปญหาและอปสรรคในการตรวจประเมินฟารมตามมาตรฐาน GAP 

1. กรณีในการรับสมัครเกษตรกรเพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล รายใหม หรือ ตออายุ การนับจํานวนกระชัง
ของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลรายใหม มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากนิยามคําวาปลานิล หมายถึงรวมทั้งปลา
นิลและปลานิลแดง (ปลาทับทิม) จึงตองนับรวมทั้งหมดเปนจํานวนเดียว เชน หากผูเลี้ยง 1 ราย มีกระชัง
เลี้ยงปลานิล 5 กระชัง ปลานิลแดง 15 กระชัง แสดงวาเกษตรกรรายนี้เปนเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลที่มี
กระชังเลี้ยง 20 กระชัง การนับจํานวนคลาดเคลื่อนสงผลตอระยะเวลาการตรวจประเมินของผูตรวจ
ประเมิน ซึ่งมีขอกําหนดไวเฉพาะ 

2. เกษตรกรไมมีหลักฐานแสดง เชน ใบแสดงที่มาของลูกปลานิล (FMD) หลักฐานการจําหนายปลานิล (MD)  
3. เกษตรกรไมจดบันทึกรายละเอียดการดําเนินการโดยเฉพาะขอกําหนดหลังคือ การเลี้ยง การขาย และการ

จัดการฟารม หรือบางรายมีการจดบันทึกแตไมครบถวนตามขอกําหนด 
4. ในกระชังจํานวนหนึ่งแพปลา มีการแบงแยกกรรมสิทธิ์ถือครองมากกวาหหนึ่งราย และมีผูดําเนินการเลี้ยง

รวมถึงการจัดการอ่ืนๆ ในรูปแบบการจัดการรวมกัน แตการจดบันทึกการจัดการฟารมหรือรายละเอียดอื่นๆ 
ตองมีการจัดเก็บและการจดบันทึกแยกกันเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนด 

5. ไมมี ทบ.1 หรือมี แตไมเปนปจจุบัน และเอกสารสิทธิ์อื่นๆ 
6. เกษตรกรตัวจริงตามเอกสารสิทธิ์ไมอยูใหขอมูล 

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 1/10 50 

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 7 70 
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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. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1. ใหความรูผูประกอบการ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมในพื้นที่ ใหดําเนินการไดตาม
ประกาศกําหนด (20 ราย) 

10 20 200.00 

2.ติดตามเฝาระวังการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมใหดําเนินการตามประกาศกําหนด (5ราย/
2 ครั้ง) 

10 -  

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 

 

- 

- 

 

0 

0 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ สรุปแผน-ผล

การปฏิบัติงาน ป 2563 ดังนี้ 
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กิจกรรม แผน ผล 

1.กิจกรรมควบคุมเฝาระวังการทําการ
ประมงพ้ืนที่แหลงน้ําจืด 

24 ครั้ง 20 ครั้ง 

2.กิจกรรมจัดเวทีการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

6 ครั้ง 4 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 

รายงานผลการจับกุม ปงบประมาณ 2563  

1. การใชกระแสไฟฟา จํานวน  14  คดี ผูตองหา 8 ราย 

2. การใชเครื่องมือทําการประมงผิดกฎหมาย  จํานวน 12  คดี ผูตองหา  -  ราย 

ที่ประชุม รับทราบ 

สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563    ณ วันที่  30 เมษายน พ.ศ.2563 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

1,992,607.00 1,323,323.05 855,325.95 66.41 

 

 

โครงการ แผนปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1.โครงการระบบสงเสรมิแบบแปลงใหญ 2 แปลง 2 แปลง จั ด ทํ า แผ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
เ พิ่ ม มู ล ค า  แ ล ะ
จําหนายผลผลิต 

2.โครงการเตรียมความพรอมเกษตรกรเขาสู
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา (SL/GAP) 

30 ราย 19 ราย เตรียมความพรอมและ
ยื่นคําขอรับการรับรอง
ในระบบฯ 

3.โครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
ดานการประมง 

250 ราย - ถอดบทเรียน 4 ราย 

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

รายเกา 310 ราย      
รายใหม 310 ราย 

คัดเลือกและประเมิน
เกษตรกร ที่ เ ขาร วม
โครงการฯ  ป 2560-
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2562 

5.โครงการสงเสรมิเกษตรเชิงรุกดานการประมง  
(Zoning by Agri - Map) 

10 ราย 10 ราย ติดตามผล 

6.โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 

ศูนย ศพก. 9 แหง 
ศูนยเครือขายเดิม 
45 แหง ใหม 9 
แหง 

ศูนย ศพก. 9 แหง 
ศูนยเครือขายเดิม 45 
แหง ใหม 9 แหง 

ถายทอดเทคโนโลยฯี 
Field Day 

7.งานทะเบียนฟารม สํารวจรายไดหนีส้ิน         
6,936  ฟารม 
ตออายุ                              
2,514  ฟารม 
ขึ้นทะเบียน 
polygon 

 
73 ฟารม 

 
312 ฟารม 
78  ฟารม 

- ฟารม 

1. สํารวจลูกพันธุสัตว
น้ําประจําป 

2. สํารวจรายไดหนีส้ิน 

3. นําเขาระบบภูมิ
สารสนเทศกรม
ประมง 

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 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี - 
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 

      (นายชลิต  จันทรมณี)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

 
 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


