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รายงานการประชุม 
การประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี 12/2563 
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพธุที ่6 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 น. 

-------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ             ประธาน 
2. นายสันติพันธุ  โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
3. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
4. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
5. นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
6. นายโชคชัย เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
7. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
8. นางสาวณคุณ  แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
9. นายเสนห  จันน้ําทวม  พนักงานธุรการ ส 4 
10. นางสาวประยูณ  ลูนบาง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
11. นางสาวอภินันท  ศรีเมืองสํานัก เจาหนาที่ธุรการ 
12. นางสาวชญาภา  ไผผล  พนักงานผูชวยประมง 
13. นางสาวพจนีย  ปยะตระกูล  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
14. นางสาวชลริกาญจน  กมล  นักวิชาการประมง 
15. นางสาวเมวิกา  ศรีฉ่ํา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

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

รายช่ือผูไมเขารวมประชุม 
1. นายวิจักษ  ขุนพลชวย  ประมงอําเภอทาปลา            ติดราชการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
  นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 12/2563 และขอเปดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน   สถานการณโควิดจังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถกําหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาดโรคโควิด   

-19 อยางเขมขน ผูเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด กักตัวที่บาน 14 วัน นายผล ดําธรรม ผูวาราชการจังหวัด

อุตรดิตถ ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุตรดิตถ ไดออกหนังสือประกาศเรื่อง มาตรการเฝาระวัง

และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคฯในประเทศไทยไดขยายขอบเขตเปนวงกวางกระจายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการติดเชื้อ

ภายในประเทศมีจํานวนสูงขึ้นในแตละวัน เพื่อใหมาตรการเฝาระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาว

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุตรดิตถจึงกําหนดมาตรการเฝาระวังฯ 

และขอความรวมมือประชาชนปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2563  

เลขานุการฯ   สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ เนื่องจากหัวหนากลุมบริหาร
จัดการฯ ขอแกไขรายงานการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณา ขอ 5.2 หนาที่ 4 เรื่อง แนวทางการดําเนินการอนุญาตให
ทําการประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ดําเนินการลงประกาศของ
สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง ประกาศหวงเวลาใหผูประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ํา
ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 ที่ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา หนา 
14 เลม 137 ตอนพิเศษ 255 ง ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และขอใหประมงอําเภอแจงประชาสัมพันธให
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง ในระยะเวลา 30 วัน (วันที่ 29 ตุลาคม 2563 – 28 พฤศจิกายน 
2563) เมื่อพนกําหนดใหผูประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง มายื่นคําขอใบรับอนุญาต ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน (29 พฤศจิกายน 2563 – 25 กุมภาพันธ 2564) โดยใหยกเลิกคาธรรมเนียม เมื่อ
หลักจากวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ใหทางประมงอําเภอแจงไมออกใบอนุญาตและประชาสัมพันธใหผู
ประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต โดย
ใหทางประมงอําเภอตรวจสอบ แจงผลภายใน 30 วัน 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่11/ 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

หัวหนากลุมบริหารฯ 3.1 ขออนุมัติดําเนินโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ที่ กษ 0515.5/7053 ลงวันที่ 

7 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ภายใตแผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลัก 

            /จัดระเบียบ... 
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จัดระเบียบการทําการประมง กิจกรรมยอยการตรวจติดตาม เฝาระวังและการกํากับดูแลการดําเนินการทําการ

ประมง พรอมแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ประจําปงบประมาณ 

2564 (แบบ กปม.1) ขอใหประมงอําเภอสงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ควบคุมใหทางสํานักงานประมงจังหวัด      

มติท่ีประชุม รับทราบ  

                                                                                                                                                                              
ประธาน   3.2 ขอความรวมมือหนวยงานดําเนินการตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง นโยบาย

การตอตานการรับสินบน เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตาม

นโยบาย “มหาดไทยใสสะอาด” จังหวัดอุตรดิตถจึงไดมีนโยบายในการตอตานการรับสินบน เพื่อปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และเพื่อเปนการสงเสริมนโยบายและมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดโอกาส

การรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนเพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตอง จังหวัดจึงขอใหทานแจงขาราชการและ

เจาหนาที่ในสังกัดทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศจังหวัดฯ โดยเครงครัดตอไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ประธาน   3.3 นโยบายงดรับของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชนอื่นใดในชวงเทศกาลปใหม และ

เทศกาลตางๆ 

   เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล 

และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมในการกฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนเพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตอง จึง

ขอใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศจังหวัดฯ โดยเครงครัดตอไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

   4.1 ขอสงรายชื่อเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่หมดอายุ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ  ขอแจงรายชื่อเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่ขึ้นทะเบียนฟารมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
หมดอายุ และขอใหประมงอําเภอสํารวจขอมูลตามรายชื่อ และสงหากเกษตรกรประสงคจะตออายุทะเบียนฟารมให
สงเอกสารการขอตออายุทะเบียนฟารม ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   4.2 การจัดสงขอมูลการรายงานผล 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ  ตัดยอดผลการดําเนินงานและจัดสงในวันที่ 20 ของทุกเดือน และทางกลุมพัฒนาฯได
จัดทํารายงานผลออนไลน บน Google ไดรฟ สามารถดูขอมูลแบบเรียลไทม  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   5.1 การจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ ประมงอําเภอรวมพิจารณา การจัดทําแผนการดําเนินงานรายโครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง โดยสรุป การสนับสนุนพันธุสัตวน้ํา เดือน มกราคม 2564 
ไดแก อําเภอพิชัย 15 ราย อําเภอลับแล 15 ราย  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

   5.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร ประจําป 2564 

นางสาวปรียาภรณ ทิพยสุคนธ แจงการเปลี่ยนแบบฟอรมแบบประเมินผลการเยี่ยมชมแปลงเรียนรูในศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประจําป 2564 ทางกลุมพัฒนาฯดาวนโหลดแบบฟอรมและสงใหทาง
ประมงอําเภอ อําเภอละ 100 ชุด 

มติท่ีประชุม รับทราบ       

ระเบียบวาระที่ 6  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

6.1 กลุมบริหารจัดการดานการประมง       

หัวหนากลุมบริหารฯ สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ 

- วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ อุปการัตน ประมงจังหวัดอุตรดิตถ มอบหมาย
เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ นํานางรัชดา อิทธิพงษ นักวิชาการผลิตภัณฑอาหารชํานาญการพิเศษ กอง
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา พรอมเจาหนาที่ เขาสํารวจการดําเนินงานพรอมใหคําแนะนําเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน การแปรรูปและสุมเก็บตัวอยางเพ่ือวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมนิลของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหมหัวใจพอเพียง ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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6.2 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สรุปงบประมาณการเบิก-จาย ปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

1,192,970.00 563,568.00 622,209.99 47.26% 
      

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ  สรุปผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานโครงการปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
- ขอใหประมงอําเภอตรวจสอบเรื่อง งานทะเบียน การตออายุ ขึ้นทะเบียนใหม และ

ติดตามรายไดหนี้สิน และสถิติตาง ๆ 
   ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม   

 1. กําหนดพื้นที่เขารวมโครงการตามเปาหมายของโครงการ พบวา  

- พื้นที่ของเกษตรกรอยูในเขตเทศบาล สวนใหญเปนที่อยูอาศัยและมีมูลคาสูงไมจูงใจใหเกษตรกร

เขารวมโครงการ 

- พื้นที่ของเกษตรกรอยูในสวนของพื้นที่ของสวนราชการ 

- พื้นที่ของเกษตรกรที่สมัครเปนพื้นที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับการขุดสระหรือกักเก็บน้ํา 

2. การขอถอนตัวและยกเลิกของเกษตรกรและผูรับจางที่ไดรับที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารวม

โครงการ 

- เกษตรกรไมประสงคขุดสระน้ําในพื้นที่ 

- มีสระน้ําเดิมอยูแลวไมประสงคจะขุดสระใหม 

- จากการสํารวจพบวาคุณสมบัติของดินไมสามารถขุดสระน้ําเพื่อเก็บกักน้ําได 

- เจาของเอกสารสิทธิ์ไมยินยอมใหขุดสระ 

มติท่ีประชุม รับทราบ     

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


