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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

คร้ังที่ ๔/256๔ (ผ่านระบบ ZOOM) 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันอังคารท่ี  ๒๒ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 256๔   เวลา ๑๓.๓0 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ผู้มาประชุม 
1. นายอนุวัติ  อุปนันไชย  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์   ประธาน 
2. ว่าท่ี ร.ต.สมนึก  คงทรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นำ้อุตรดิตถ์ 
3. นางปริญดา  รัตนแดง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 

     สุโขทัย 
4. นายบำรุง  อินก่อ   นายท้ายเรือ ส. 2 แทน หัวหน้าหน่วยป้องกันและ 

      ปราบปรามประมงน้ำจืดเข่ือนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ 
5. นายสันติพันธุ์  โชติดิลก  หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการด้านการประมง 
6. นางสาวดวงเดือน  มีส้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
7. นายโชคชัย  เผ่าชู   ประมงอำเภอพิชัย 
8. นางสาวจีระนันท์  กันรัตน ์  ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
9. นางสาวปรียาภรณ์  ทิพย์สุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
10. นางสาวณคุณ  แก่งอินทร์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชยุตม์  ต้ังฐานานุศักดิ์  ประมงอำเภอตรอน   ติดราชการ 
2. นายวิจักษ์  ขุนพลช่วย  ประมงอำเภอท่าปลา   ติดราชการ 
3. นายฐาปกรณ์  ล่ิมบรรจง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ  ติดราชการ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. นายชลิต  จันทรมณี   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
2. น.ส.ชฎาณัฐธนา  อุ่นกาศ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 นายอนุวัติ อุปนันไชย ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมคณะทำงาน
การขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator:FC) ครั้งที่ ๔/2564 (ผ่านระบบ 
ZOOM) และขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การขับเคลื ่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator:FC) บรูณาการ

ร่วมกันดำเนินงานปี2564 ให้บรรลุเป้าหมาย 
1.2 สถานท่ีสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องภูมิทัศน์ บุคคล สถานที่ และระเบียบวินัย ให้ทุกคน

ดำเนินงานตามกฎระเบียบ 
1.3 งบประมาณปี 2564 จำนวนเงินงบประมาณ 3,900,000,000บาท โดยงบประมาณปี2565 

จำนวนเงิน 3,454,000,000 บาท ลดลง 13 % 



 
 

2/5 

1.4 การจ้างเหมาบริการจ้างตามความเหมาะสม 
1.5 การปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินด้านการเงินและบัญชี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานการเงินและ

บัญชี ศึกษา และปฏิบัติงานตามระบบใหม่ GFMIS ใหม ่
1.6 แนะนำตัวพนักงานราชการคนใหม่ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป น.ส.ชฏาณัฐธนา อุ่นกาศ เนื่องจากส

พนักงานราชการคนเดิมขอลาออกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๔/256๔ 
เลขานุการฯ :  สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานการประชุม สำนักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถ์ การประชุมครั้งที่ ๔/2564 เมื่อวันเมื่อวันอังคารท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผ่านระบบ ZOOM) และแจ้งเวียนให้ท่ีประชุมทราบทางเว็บไซต์สำนักงานประมง
จังหวัดอุตรดิตถ์ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-uttaradit แล้ว หากมีข้อ
แก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/256๔  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการปี 2564 

3.1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ 
ผอ ศพก อต :  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 )

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ 

เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ/ กปจ. (ตัว) 3,000,000 706,000 23.53 

พัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี/ กพก. (ตัว) 76,400 50,100 65.57 

โครงการฟื้นฟพูันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย (ตัว) 1,000,000 338,500 33.85 

โครงการทฤษฎีใหม่ (ตัว) 270,000 240,000 88.88 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ (ฟาร์ม) 262 184 70.22 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธ์ ฯ (ฟาร์ม) 17 15 88.23 

งานวิจัย (เรื่อง) 1 1 - 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุป์ลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอืน่ ๆ 

จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   6,574,445  ตัว 
รายได้      2,100,๗30.00 บาท                                      
รายจ่ายรวม                               1,826,660.73 บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ)   86.95% 
 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-uttaradit%20แล้ว
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งบลงทุนปีงบประมาณ ปี 2564 

1. ปรับปรุงโรงเพาะฟัก   2,100,000  บาท 
2. ปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตรม. เป็นผนัง คสล. จำนวน 2 บ่อ 1,888,300  บาท 
    ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 8 ธันวาคม 2563   
    ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 29 มีนาคม 2564 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
งานวิจัย 2564 
เรื่อง การคัดพันธุ์ปลากาดำเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต  (2564-2567) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย 

ผู้แทน ศพจ สุโขทัย :  แผนการปฏิบัติงานโครงการที่ร่วมบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  

โครงการจัดระบบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) 

กิจกรรม ให้ความรู้ผู้ประกอบการ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำควบคุมในพื้นท่ี ให้ดำเนินการได้
ตามประกาศกำหนด (12 ราย สุโขทัย 3 ราย อุตรดิตถ์ 9 ราย) 

แผนการดำเนินงาน เข้าพื้นท่ีในเดือน มิถุนายน 2564 และนัดเกษตรกร เพื่อเข้าอบรม 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๑.๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิต์ิอุตรดิตถ์ 
ประมงอำเภอท่าปลา : ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ ์อุตรดิตถ์ สรุปแผน -ผลการ
ปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

  ปฏิบัติงานโครงการควบคุม  ๑ ครั้ง  

  ปฏิบัติการโครงการอ่างเก็บน้ำรี  2 ครั้ง 

  ปฏิบัติงานโครงการควบคุมร่วมกับ ชพป. ๑ ครั้ง  

  ปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน 2 ครั้ง 

งานควบคุม 

 คดี (ดดีกระแสไฟฟ้า) จำนวน 2 คดี จับผู้กระทำผิด 1 ราย 

 ตรวจยึดอุปกรณ์ทำการประมงผิดกฎหมายจำนวน  จำนวน  5  คดี 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือน ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 

 กระแสไฟฟ้า  10 คดี  6 ราย 

 ตรวจยึดยึดล่อพับ  3  คดี 

 ตรวจยึดโพงพาง   3  คดี 

 ตรวจยึดข่ายลอย   6  คดี 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ๓.๑.๔ เร่ือง การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

3.1.4.1 เรื ่อง แผนการปฏิบัติงานโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงที ่ร่วม                
บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หัวหน้ากลุ ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง : แผนการปฏิบัต ิงานโครงการที ่ร ่วมบูรณาการ                  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล หมายเหตุ 

1.ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ้ยง
สัตว์น้ำ/กิจกรรมเตรียมความพร้อม(ฟาร์ม) 

31 31 ดำเนินการเสร็จแล้ว 

2. โครงการส ่ ง เสร ิม เกษตรกรเช ิงรุก 
( Zoning by Agri map) ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล รายเก่า(ปี63) 

10 10 ดำเนินการเสร็จแล้ว 

3.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย ั ่ งย ืน/
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง 

135 135 ดำเนินการเสร็จแล้ว 

4.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทษฎใีหม ่ 42  ระหว่างดำเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

2,398,054.00 2,012,749.28 385,304.72 83.93% 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังก่อน 
   4.1 แนวทางการสนับสนุนพันธุ์น้ำในแหล่งน้ำ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการด้านการประมง : ทางกลุ่มบริหารจัดการด้านประมงได้จัดทำแผนและแนว ทางการ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอละ 170,000 ตัว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  -ไม่มี- 
 
  
เลิกประชุมเวลา 1๕.00 น. 
 
 
      ( นางสาวชฎาณัฐธนา  อุ่นกาศ ) ผู้จดรายงานการประชุม 
            เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 
 

                                                              ( นางสาวดวงเดือน  มีส้ม ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

อำเภอ เป้าหมายทั้งปี (ตัว) ผล 
เมืองอุตรดิตถ์ 170,000 46,000 

ตรอน 170,000 100,000 
พิชัย 170,000 70,000 

ท่าปลา 170,000 170,000 


