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รายงานการประชุม 
การประชุมสวนราชการสังกัดสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ครั้งท่ี 3/2564 
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันศุกรที ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. 

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

ผูมาประชุม 

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

ผูรวมประชุม 
1. นายธัชพล  เมืองกอ   พนักงานผูชวยประมง 
2. นายสมพล กะนะแสง  พนักงานขับรถยนต 

รายช่ือผูไมเขารวมประชุม 
1. นายเสนห  จันน้ําทวม  พนักงานธุรการ ส 4            ติดราชการ 
2. นายชลิต  จันทรมณ ี  เจาหนาที่บันทึกขอมูล            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. เรื่องผลงานที่ตองทําในพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ดานการประมง ประชาสัมพันธดาน

การประมงใหแกบุคคลภายนอก และเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมใหตอบสนองความตองการของ

เกษตรกร ตามศักยภาพของพื้นที ่ 

   2.เงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 โอนมารอบ 2 ขอใหหัวหนากลุมแตละกลุม

พิจารณาและทําแผนคาใชจายในการใชเงิน โดยใหทางหัวหนากลุมยุทธศาสตรฯสรุปคาใชจายใหแกกลุมและเบิกใน

สวนของคาน้ํามันคงคางและใบสําคัญ                        

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564  

เลขานุการฯ   สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ และแจงเวียนใหที่ประชุมทราบ

แลว หากมีขอแกไขเพ่ิมเติมใหแจงฝายเลขานุการฯ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2/ 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

   3.1 การสํารวจสถิติการประมง ประจําปปฏิบัติงาน 2564 

หัวหนากลุมบริหารฯ ขอใหประมงอําเภอสํารวจขอมูลสถิติการประมงประจําปปฏิบัติงาน 2564 ดานการ

ประมงน้ําจืดจากแหลงแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อประกอบการวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการประมง

ดานผลผลิตการประมงน้ําจืดจากแหลงน้ําธรรมชาติ และอัตราสวนการใชประโยชน จํานวน 50 ชุด 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.2 การรายงานผลการดําเนินงานการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

ปงบประมาณ 2564 

หัวหนากลุมบริหารฯ ขอใหประมงอําเภอรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ กมป.1 และสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานการ กํากับ ดูแล การดําเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

   3.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําจังหวัดอุตรดิตถ 

หัวหนากลุมบริหารฯ คําสั่งจังหวัดอุตรดิตถที่ 3255/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกอสราง
สิ่งลวงล้ําลําน้ําจังหวัดอุตรดิตถ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ เปนประธานกรรมการ เพื่อใหการขออนุญาต
กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และเพื่อความละเอียดรอบคอบใน
การพิจารณาการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําจังหวัดอุตรดิตถ        

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.4  เ ข็ม เ ชิด ชู เ กีย ร ติ  สํา ห รับผู ป ฏิบัติ ง า น  โ ค ร ง ก า รต ามพระ ร า ชดํา ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ  รายชื่อผูไดรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ กรณีเข็มที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดแก 

1. นายสันติพันธุ  โชติดิลก หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง 
2. นางสาวณคุณ  แกงอินทร เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
3. นางสาวชญาภา ไผผล  พนักงานผูชวยประมง 

มติท่ีประชุม รับทราบ                                          

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

4.1 คัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเดน ดานประมง ระดับจังหวัด 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ  ตามที่กรมประมง แจงใหสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรดีเดน ดานการประมง ประจําปงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด ขอแจงกําหนดการคัดเลือกเกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกรดีเดน ดานการประมง ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.  เพื่อเตรียมพรอม

ของเกษตรกร ผูสมัครเขารับการคัดเลือก  

   รายชื่อ ผูสมัครคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเดน ดานการประมง ประจําป

งบประมาณ 2564 

4. นายมานะ ออนนิ่ม สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

5. นาวชาคริต ชูทอง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อําเภอตรอน 

6. นางสาวยุภาพร ประถม  สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อําเภอพิชัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ตออายุทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา ประจําปงบประมาณ 2564  

หัวหนากลุมพัฒนาฯ ทางกลุมพัฒนาไดทําหนังสือรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ตออายุทะเบียน
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําประจําปงบประมาณ 2564 แจงใหทางอําเภอเรียบรอยแลว โดยจังหวัดอุตรดิตถดําเนินการ
ตออายุแลว เมื่อวันที่ 1-8 เมษายน 2564 จํานวน 343 ราย ขอใหทางอําเภอเรงรัดในการดําเนินการสํารวจขอมูล
ตามแผนการดําเนินงาน           

ประมงอําเภอทาปลา ปญหาคือไมพบเกษตรกร เกษตรกรไมมาตามนัด ไมพบรายชื่อเกษตรกร พื้นที่หางไกล 

ประธาน   อําเภอใดพบปญหาใหทําหนังสือยกเลิก และรับรองรายบุคคลใหประมงจังหวัดลงนาม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

          

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 ขอความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทํารายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ.2564 

และขอมูลสถิติประกอบการจัดทําแผนที่สถิติดิจิทัลจังหวัดอุตรดิตถ 

                                 /หัวหนากลุมพัฒนาฯ... 
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หัวหนากลุมพัฒนาฯ ขอใหประมงอําเภอ เรงดําเนินการสํารวจขอมูลชนิดพันธุสัตวน้ํา พื้นที่เลี้ยง ผลผลิต ตาม

แบบสํารวจรายได - หนี้สิน และรายงานใหจังหวัดทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2564  เพื่อใชจัดทํารายงานสถิติ

จังหวัดอุตรดิตถ และใชจัดทําขอมูลปฏิทินผลผลิตสินคาเกษตรดานประมง ระดับจงัหวัด ผานระบบออนไลน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 การใชประโยชนจากสวนเกินหรือสิ่งเหลือใชจากผลิตผลทางการเกษตรและการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาทางการเกษตร 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวา ใหทุกสวนราชการ เรงดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนให

มีการนําสวนเกินหรือสิ่งของเหลือใชจากผลิตผลทางการเกษตรชนิดตางๆ มาใชในดานตางๆ ใหเกิดประโยชนหรือ

เกิดมูลคาสูงสุด เพื่อมิใหสิ่งของสวนเกินหรือเหลือใชเหลานั้นตองเปนขยะหรือของสูญเปลาที่ตองเผาทําลายไปโดย

เปลาประโยชน และกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม   

มติท่ีประชุม เห็นดวยในหลักการ ขอใหทุกทานพิจารณาแนวทางการนําสิ่งของเหลือใชจากผลิตผลทาง
การเกษตรชนิดตางๆ มาใช ใหเกิดประโยชนหรือเกิดมูลคาสูงสุด 

   5.3 มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ และเพื่อความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ จึงกําหนดมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้ 

5.3.1  มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
5.3.2 มาตรการปองกันการรับสินบน 
5.3.3 มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนตัว 

(ผลประโยชนทับซอนกัน) 
5.3.4 มาตรการการใชดุลพินิจ และอํานาจหนาที่ใหเปนตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี

มตทิี่ประชุม รับทราบ เห็นดวยในหลักการและขอใหทุกทานถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 6  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

6.1 กลุมบริหารและยุทธศาสตร 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สรุปงบประมาณการเบิก-จาย ปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

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% 
      

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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6.2  กลุมบริหารจัดการดานการประมง       

หัวหนากลุมบริหารฯ สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 

- วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ดําเนินงานตามโครงการงบพัฒนาจังหวัด เขตอําเภอพิชัย 
อําเภอตรอน และอําเภอทาปลา 

- วันที่ 11 มีนาคม 2564 ประชุมคณะทํางานสํารวจและการกําหนดการใชประโยชน
พื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําปาด 

- วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564  

- ออกหนวยจังหวัดเคลื่อนที่ ตําบลวังกะพี้ อ.เมือง 

- กิจกรรม”คลินกิเกษตร” ครั้งที่ ๒ วัดหวยแมง ต.น้ําไคร อ.น้ําปาด 

- ประสานงานโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา อางเก็บน้ําคลองตรอน พิธีปลอยไฟสัตวน้ํา “เปดปาย 
- วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564  

- ตรวจสอบขอเท็จจริง พื้นทีร่ักษาพันธุสัตวน้ํา โครงการเขื่อนผาจุก 

- ตรวจสอบผลการใหปรับปรุงบอเลี้ยงจระเข อําเภอลับแล/อําเภอพิชัย 

- ประชุมโครงการอางเก็บน้ําหวยน้ํารีฯ  

– ประชุมคณะกรรมการ  สปก. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 

- ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/กิจกรรมเตรียมความพรอม (ฟารม) 

รายงานกรมแลวเสร็จจํานวน 31 ราย 

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง  

คัดเลือกเกษตรกรเครือขายดานการประมง 135 ราย 

สนับสนุนพันธุสัตวน้ํา         120 ราย   

สงเสริมองคความรูพัฒนาเกษตรกรเครือขาย 120 ราย 

นางสาวปรียาภรณ ขอใหประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ เรงดําเนินการ 

- โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

พัฒนาแปลงเรียนรูดานการประมง ศูนยหลักทั้ง 9 ศูนย การเงินไดดําเนินการโอนเงิน

อุดหนุนเรียบรอยแลว ขอใหประมงอําเภอทุกอําเภอตามใบเสร็จของเกษตรกร 

- รวมจัดกิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) จํานวน 5 ครั้ง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 



6 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
   - 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


