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รายงานการประชุม 
การประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี 2/2564 
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพฤหัสบดทีี ่25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  เวลา 9.00 น. 

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

ผูมาประชุม 

1. นายอนุวัติ อุปนันไชย  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ    ประธาน 
2. นายสันติพันธุ  โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง   
3. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
4. นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
5. นายโชคชัย เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
6. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
7. นายวิจักษ  ขุนพลชวย   ประมงอําเภอทาปลา 
8. นางสาวปรียาภรณ ทิพยสุคนธ 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. นายฐาปกรณ  ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง    ติดราชการ 
2. นางสาวณคุณ  แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน           ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายอนุวัติ อุปนันไชย  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 2/2564 และขอเปดการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน   1. เนื่องดวยคําสั่งกรมประมง ที่ 102/2564 เรื่องยายขาราชการ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 

2564 นายอนุวัติ อุปนันไชย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร มาดํารงตําแหนง 

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

2. นโยบายกํากับดูแลองคการที่ดีกรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 การ

บริหารงานใหเกิดใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน สรางความสมดุลระหวางการ

ทํางาน การทํางานเปนทีม  สรางความรักความสามัคคี และสรางความผูกพันในองคกร ตามนโยบายของอธิบดีกรม

ประมง ภายใตหลักคิด “คนสําราญ งานสําเร็จ” 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564  

เลขานุการฯ   สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวัน

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ และแจงเวียนใหที่ประชุมทราบแลว 

หากมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงฝายเลขานุการฯ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่1/ 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

นางสาวปรียาภรณ ทิพยสุคนธ 3.1 การปรับเปลี่ยนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ศพก.) 

ป 2564 

   จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไข

ปญหาภาคเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ( Chief of Operation) ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ 2564 

เวลา 13.30น. ณ หองประชุมศิลาอาสน ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ (ชั้น5) เรื่อง การปรับเปลี่ยนศูนยเรียนรูการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา (ศพก.) ป 2564 จํานวน 2 แหง ไดแก 

   3.1.1 อําเภอลับแล จากเดิม ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ (ทุเรียน) บานหวยใต หมูที่ 8 ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

ประธานศูนย นายทวี เตชัย เปลี่ยนเปน ศูนยเรียนรูและถายทอดถานชีวภาพ ศูนยเรียนรูดานผลไม (ทุเรียน) หมูที่ 10 

ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ประธานศูนย นายชยพล รังสฤษฏนิธิกุล 

   3.1.2 อําเภอน้ําปาด จากเดิม ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ (ไรนาสวนผสม) บานหวยใต หมูที่ 7 ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ ประธานศูนย นายสายบัว ทองลา เปลี่ยนเปน ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตรทฤษฎีใหม หมูที่ 2 ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ประธานศูนย นายคําหลา คายคํา 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

                                                  /ระเบียบวาระท่ี4..                                   
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ 4.1 ตัวชี้วัดสําหรับผูบริหารราชการสวนภูมิภาคสําหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจําป 

๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)  

   ตัวชี้วัดบังคับ  

1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมระดับหนวยงาน 5 คะแนน เบิกรอยละ 90     

2. จํานวนผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการบูรณาการงานรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัด

กรมประมงภายใตคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ขอใหขาราชการทุก

ทานดําเนินการจัดสงเอกสาร ภาพถายกิจกรรม รายงานผลการดําเนินการ สงใหทาง

สํานักงานประมงจังหวัดฯ ในวันศุกรที่ 5 มีนาคม 2564 ตัดยอดวันที่ 15 มีนาคม 

2564 

3. ระดับความสําเร็จในการทบทวนหรือการประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําตามมาตรา 

28 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

4. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา

เกษตร 1-50 ราย 

5. งานตามที่ไดรับมอบหมายโดยระบุชื่อภารกิจ/กิจกรรม รวมทั้งรายละเอียดและเกณฑการ

ใหคะแนนของภารกิจ/กิจกรรมที่กําหนดเปนตัวชี้วัดนี้ 

ขอใหขาราชการทุกทานดําเนินการจัดสงเอกสาร ภาพถายกิจกรรม รายงานผลการดําเนินการ 

สงใหทางสํานักงานประมงจังหวัดฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ตัดยอดวันที่ 15 มีนาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

นางสาวพจนีย  ปยะตระกูล 4.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ตออายุทะเบียนเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประจําปงบประมาณ 2564  

   ทางกลุมพัฒนาไดทําหนังสือรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ตออายุทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําประจําปงบประมาณ 2564 แจงใหทางอําเภอเรียบรอยแลว โดยจังหวัดอุตรดิตถมียอด
จํานวนทะเบียนเกษตรกรที่หมดอายุ จํานวน 1,905 ราย โดยสํานักงานประมงจังหวัดไดตอทะเบียนแลว 511 ราย
ขอใหทางอําเภอเรงรัดในการดําเนินการสํารวจขอมูลตามแผนการดําเนินงาน     
      

ประมงอําเภอทาปลา ปญหาคือไมพบเกษตรกร เกษตรกรไมมาตามนัด ไมพบรายชื่อเกษตรกร 

ประธาน   อําเภอใดพบปญหาใหทําหนังสือรับรองชี้แจงรายบุคคล  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ 5.1 โครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด

อุตรดิตถ (งบพัฒนาจังหวัด) ชื่อโครงการ พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมหลัก : พัฒนาปจจัยพื้นฐานใน

การผลิต กิจกรรมยอย : เพิ่มผลผลิตกุงกามกรามในแหลงน้ําในจังหวัดอุตรดิตถ งบประมาณ 2,106,100 บาท  

ประธาน  เสนอใหอําเภอพิจารณาคัดเลือกแหลงน้ําในการจัดพิธีปลอยพันธุกุงกามกราม  

เลขานุการฯ สรุปรายละเอียดแหลงน้ําในการปลอยพันธุกุงกามกราม ตั้งแตวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 

วันเดือนป อําเภอ จํานวน (ตัว) จํานวน (ถุง) 
3 มีนาคม 2564 ตรอน  957,000 957 

 ทองแสนขัน 200,000 200 
 บานโคก   810,000 810 
 ฟากทา   30,000 30 
 น้ําปาด   1,000,000 1,000 

4 มีนาคม 2564 พิชัย 1,100,000 1,100 
 เมืองอุตรดิตถ 50,000 50 
 ลับแล 1,080,000 1,080 

5 มีนาคม 2564 ทาปลา 3,061,400 3,061 
   400 จํานวน 1 ถุง 

    

มติท่ีประชุม รับทราบ  และเลือกพื้นที่อําเภอทาปลาเปนจัดพิธีปลอยพันธุกุงกามกราม  

 

ระเบียบวาระที่ 6  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
6.2 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สรุปงบประมาณการเบิก-จาย ปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 25  กุมภาพันธ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

1,344,043.00 1,050,390.60 381,430.00 78.15% 
      

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
   - 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


