
 
 

1/5 

 รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

ครั้งท่ี 2/2564   
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันศุกรที ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 

………………………………………………………………………………………… 

รายช่ือผูเขาประชุม 

1. นายอนุวัติ อุปนันไชย  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ      ประธาน  
2. วาที่ ร.ต.สมนึก  คงทรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ            
3. นางสาวลดาวรรณ นาคณาปคุปต (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  

                                     สัตวน้ําจืดสุโขทัย                                                                 
4. นายสันติพันธุ โชติดิลก    หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง รักษาราชการ              

แทนประมงจังหวัดอุตรดิตถ 
5. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
6. นางสาวดวงเดือน มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
7. นายโชคชัย เผาชู   ประมงอําเภอพิชัย 
8. นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ ์  ประมงอําเภอตรอน 
9. นายวิจักษ ขุนพลชวย   ประมงอําเภอทาปลา 
10. นางสาวจีระนันท กนัรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

รายช่ือผูไมเขาประชุม 

1.   หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ            ติดราชการ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวณคุณ  แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
2. นางสาวปรียาภรณ ทิพยสุคนธ เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
3. นางสาวชลริกาญจน กมล  นักวิชาการประมง 
4. นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายอนุวัติ อุปนันไชย ประมงจังหวัดอุตรดิตถ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) ครั้งที่ 2/2564 
และขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน  :  1. เนื่องดวยคําสั่งกรมประมง ที่ 102/2564 เรื่องยายขาราชการ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 

2564 นายอนุวัติ อุปนันไชย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร มาดํารงตําแหนง  

            /ประมงจังหวัด..... 
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ประมงจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

2. นโยบายกํากับดูแลองคการที่ดีกรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 การ

บริหารงานใหเกิดใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน สรางความสมดุลระหวางการ

ทํางาน การทํางานเปนทีม  สรางความรักความสามัคคี และสรางความผูกพันในองคกร ตามนโยบายของอธิบดีกรม

ประมง ภายใตหลักคิด “คนสําราญ งานสําเร็จ” 

3. เรื่องของผลงานที่ตองทําในพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ดานการประมง ประชาสัมพันธ

ดานการประมงใหแกบุคคลภายนอก ดําเนินกิจกรรมใหตอบสนองความตองการของเกษตรกร ตามศักยภาพของ

พื้นที ่ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  1/2564                                                                   
เลขานุการฯ :  สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวัน

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ใหคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรม

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) เพื่อพิจารณารายงานการประชุม

ดังกลาว ปรากฏวาไมมีคณะทํางานการขับเคลื่อนฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

โดยฝายเลขานุการไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่1/2564 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

  3.1 ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการป 2564 

3.1.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 

ผอ ศพก อต :  สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ป 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )
แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา/ กปจ. (ตัว) 3,000,000 656,000 21.86 

พัฒนาและผลิตสัตวน้ําพันธุด/ี กพก. (ตัว) 76,400 38,400 50.26 

โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวน้าํจืดของไทย (ตัว) 1,000,000 236,500 23.65 

โครงการทฤษฎีใหม (ตัว) 270,000 180,000 66.66 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ฟารม) 262 184 70.22 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธ ฯ (ฟารม) 17 15 88.23 

งานวิจัย (เรื่อง) 1 1 - 

 
           /ผอ ศพก อต........ 
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ผอ ศพก อต :  ปญหาโครงการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรรายใหมมีการขอ
ยกเลิกการขอรับรองมาตรฐานฟารม เนื่องจาก เกษตรกรบางรายไมทราบวาตองมีการบันทึกขอมูลการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ตองเอาตัวอยางปลา 500 กรัม ไปตรวจสอบ เปนตน จึงอยากขอใหทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ
แจงเกษตรกรผูประสงคขอรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชวยสงเสริมและชี้แจงขั้นตอนในการขอรับรอง 
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (GAP) 
 
นางสาวปรียาภรณ ทิพยสุคนธ : โครงการทฤษฎีใหม เหลืออําเภอเมืองอุตรดิตถในการสนับสนุนพันธุสัตวน้ํา ขอให
ทางอําเภอเมืองอุตรดิตถติดตามเกษตรกร เพื่อทางสํานักงานฯ จะดํานเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ                                                                                

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 

จําหนายพันธุสัตวน้ํา     4,453,195  ตัว 
รายได       1,412,255.00 บาท     
รายจายรวม                                1,255,774.91 บาท 
คาใชจายตอรายได (รอยละ)     112.46 

งบลงทุนปงบประมาณ ป 2564 

1. ปรับปรุงโรงเพาะฟก   2,100,000  บาท 

2. ปรับปรุงบอดินขนาด 1,200 ตรม. เปนผนัง คสล. จํานวน 2 บอ 1,888,300  บาท 

    ลงนามในสัญญาแลวเมื่อ 8 ธันวาคม 2563   

    ตรวจรับงานงวดสุดทายแลว เมื่อ 29 มีนาคม 2564 อยูระหวางการเบิกจาย  

         งานวิจัย 2564 

เรื่อง การคัดพันธุปลากาดําเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต  (2564-2567) 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

3.1.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 

ผูแทน ศพจ สุโขทัย :  แผนการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้  

โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (จระเข) 

กิจกรรม ใหความรูผูประกอบการ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมในพื้นที่ ใหดําเนินการได
ตามประกาศกําหนด (12 ราย สุโขทัย 3 ราย อุตรดิตถ 9 ราย) 

แผนการดําเนินงาน เขาพ้ืนที่ในเดือน มิถุนายน 2564 และนัดเกษตรกร เพื่อเขาอบรม 
ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

          /3.1.3 หนวยปองกัน........ 
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3.1.3 หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 

ประมงอําเภอทาปลา :  ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนมีนาคม 2564  ปงบประมาณ 2564 
รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ สรุป

แผน-ผลการปฏิบัติงาน ป 2564 ดังนี้ 

ปฏิบัติงานโครงการควบคุม    1 ครั้ง 3 วัน 
ปฎิบัติงานโครงการควบคุมรวมกับ ชปพ.  1 ครั้ง 3 วัน 
ปฏิบัติงานปลาวางไข จังหวัดนาน   1 ครั้ง 3 วัน 

เดือนมีนาคม 2564   
- งานควบคุม    ไมมีผลคดี 
-  หนวยปองกันฯเขื่อนสิริกิติ์ ประมงอําเภอทาปลา และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา

อุตรดิตถ รวมกับชุมชนประมงทองถิ่นอางเก็บน้ําหวยน้ํารี หมู 10 ,หมู 12  ตําบลจริม อําเภอทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ ปลอยพันธุปลาจํานวน 200,000 ตัว ลงในอางเก็บน้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- หนวยปองกันฯเขื่อนสิริกิติ์ ประมงอําเภอทาปลา รวมกับชุมชนประมงอางเก็บน้ําหวยน้ํารี 
ดําเนินการจัดทํากระชังอนุบาลและแหลงอาศัยของสัตวน้ําในอางเก็บน้ําหวยน้ํารีตามโครงการเสริมสรางการมีสวน
รวมของชุมชนประมง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

3.1.4 เรื่อง การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร: สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

2,221,959.00 1,261,750.64 960,208.36 56.79% 

3.1.4.1 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานโครงการดานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงที่รวม
บูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2564 

หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง : แผนการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2564 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล หมายเหตุ 

1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้งสัตวน้ํา/กิจกรรม
เตรียมความพรอม (ฟารม) 

31 31 รายงานกรม จํานวน 31 ราย 

2. โครงการสงเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri map)/
การติดตามผลงาน ป 2563 

10 10 ดําเนินการแลวเสร็จ 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/กิจกรรมสงเสรมิเกษตร
ทฤษฎีใหมดานการประมง 

135 105 อยูระหวางดําเนินการสงมอบปจจยัการ
ผลิต 

4. โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 42  อยูระหวางดําเนินการ 

                           /มติที่ประชุม..... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
   4.1 แนวทางการสนับสนุนพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา 

หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง : ทางกลุมบริหารจัดการดานการประมงไดจัดทําแผนและแนว

ทางการสนับสนุนพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําในปงบประมาณ 2564 อําเภอละ 170,000 ตัว  

อําเภอ เปาหมายทั้งป(ตัว) ผล 
เมืองอุตรดิตถ 170,000 - 
ตรอน 170,000 22,500 
พิชัย 170,000 10,000 
ทาปลา 170,000  
บานโคก 170,000 40,000 
กิจกรรมงานภายในจังหวัด 100,000  

ยอดรวมประจําปคงเหลือ 72,500 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธาน :  5.1 ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา (กุงกามกราม) ในแหลงน้ําธรรมชาติ ไดรับพันธุกุง

กามกรามจากศูนยพัฒนาการประมงน้ําจืดตาก จํานวน 800,000 ตัว เพื่อนํามาปลอยในแหลงน้ําจังหวัดอุตรดิตถ 

ขอใหทางประมงอําเภอแตละอําเภอพิจารณาสงรายชื่อแหลงน้ําตามความเหมาะสม เพื่อที่ทางจังหวัดฯ จะได

ดําเนินการตามแผนตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี  -  

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


