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ระเบียบวาระการประชุม 
ข้าราชการและเจา้หน้าที่สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

คร้ังที ่5/2564 (ผ่านระบบ Zoom) 
ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันอังคารท่ี 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. 
ผู้มาประชุม 

1. นายอนุวัติ อุปนันไชย  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์    ประธาน 
2. นายสันติพันธุ์  โชติดิลก  หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการด้านการประมง   
3. นางสาวดวงเดือน  มีส้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4. นายสันติพันธุ์  โชติดิลก  หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการด้านการประมง 
5. นางสาวดวงเดือน  มีส้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
6. นายโชคชัย  เผ่าชู   ประมงอำเภอพิชัย 
7. นางสาวจีระนันท์  กันรัตน ์  ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
8. นางสาวปรียาภรณ์  ทิพย์สุคนธ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
9. นางสาวณคุณ  แก่งอินทร์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
10. นางสาวประยูณ  ลูนบาง  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
11. นางสาวอภินันท์  ศรีเมืองสำนัก เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
12. นางสาวชญาภา  ไผ่ผล  พนักงานผู้ช่วยประมง 
13. นางสาวพจนีย์  ปิยะตระกูล  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
14. นางสาวชลริกาญจน์  กมล  นักวิชาการประมง 

 
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 ๑๔.๓๐ น. 

 นายอนุวัติ อุปนันไชย  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม
คณะทำงานส่วนราชการสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ์ครั้งท่ี ๕/2564 และขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้   

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   ๑. สถานท่ีสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องภูมิทัศน์ บุคคล สถานท่ี และระเบียบวินัย ให้
ทุกคนดำเนินงานตามกฎระเบียบ 
   ๒. งบประมาณปี 2564 จำนวนเงินงบประมาณ 3,900,000,000บาท โดยงบประมาณปี
2565 จำนวนเงิน 3,454,000,000 บาท ลดลง 13 % 
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   ๓. การปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงินด้านการเงินและบัญชี ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ปฏิบัติงาน 
การเงินและบัญชี ศึกษา และปฏิบัติงานตามระบบใหม่ GFMIS ใหม ่
 
มติที่ประชุม  รับทราบ        
    
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2564 

ฝ่ายเลขานุการฯ  สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานการประชุม สำนักงาน
ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันพุธท่ี 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมง
จังหวัดอุตรดิตถ์(ผ่านระบบ Zoom) และแจ้งเวียนให้ที่ประชุมทราบทางเว็บไซต์ของสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-uttaradit แล้ว หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการฯ  

มติที่ประชุม         รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/ 2564 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 กำชับการใช้รถราชการ 

กำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางที่อยู ่ในการควบคุมและรับผิดชอบให้
นำไปใช้เพื ่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของราชการ ผู้ขออนุญาตต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบการอนุญาต            
ตามความเป็นจริงถูกต้องตรงตามหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเช้ือเพลิงของรถส่วนกลาง 

มติที่ประชุม        รับทราบ 

3.2 ประชาสัมพันธ์ผู้เลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (จระเข้) 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเล้ียงจระเข้ และมีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์ป่า

คุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากซากของสัตว์ป้าคุ้มครองจากผู้ค้า ท่ียังไม่ได้ดำเนินการแจ้งการครอบครองจระเข้ ให้มา
ดำเนินการแจ้งการครอบครองจระเข้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มคอรงสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม         รับทราบ 
    

3.3 แนวทางการดำเนินใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซ่ึงเป็นที่                 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2564 
   ดำเนินการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 เภอ จำนวน 353 ราย 
มติที่ประชุม         รับทราบ   

 

3.4 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง 

   กรณีเกิภัยพิบัติมห้ดำเนินการรายงานสถานการณืเบ้ืองต้น ให้กรมประมงทราบทันที ดำเนินการ
สำรวจความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยด่วนท่ีสุด ตรวจสอบความข้อมมูลความเสียหายเกษตรกรให้ถูกต้อง และไม่ซ้ำซ้อนต่อการ
ให้ความช่วยเหลือ การสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือให้ยึดพื้นท่ี หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ท่ีเกษตร
ประกอบอาชีพเพราะเล้ียงสัตว์น้ำ 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-uttaradit
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน  

4.1 ขอส่งรายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หมดอายุ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 

รายงานผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  เร่งรัดให้ดำเนินการตามตัวช้ีวัดตามกำหนดการ 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดทำตัวชี ้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ปี 2564 ร้อยละของการ
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 

เป้าหมายให้ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5,886 ราย ณ ปัจจุบันข้อมูลแล้วเสร็จที่ 4,674 ราย ให้
อำเภอดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

6.1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
หัวหน้ากลุ่มบริหารการจัดการด้านการประมง  
วัน/เดือน/ป ี

 
เร่ืองที่ปฏิบัติ/สถานที่/โครงการ เป้าหมาย 

 
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน/

หน่วยงาน 

13-14 พค.  64 
 

-  สำรวจพ้ืนที่ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เน่ืองในวันฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
- สำรวจพ้ืนที่ จับพิกัดฟาร์มจระเข้  
 

  

19-20 พค.  64 
 

-ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน 
ประจำปี 2564-2565 
 

อ.บ้านโคก อ.น้ำปาด 
อ.ท่าปลา อ.ฟากท่า 
 

หน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมง
น้ำจืดเข่ือนสิริกิต์ิ 

24-28 พค.  64 
 

- สำรวจพ้ืนที่ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เน่ืองในวันฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
- เข้าพบท่านนายอำเภอน้ำปาด นายกอ.บ.ต.น้ำไคร้ และ
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ 
เพ่ือจัดงานพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เน่ืองในวันฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชนีิ 

  

31 พค.  64 
 

จัดสถานที่ปล่อยสัตว์น้ำ 
 

  

 

      มติที่ประชุม รับทราบ 
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6.2 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน        
พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
6.3  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง : แผนการปฏิบัติงานโครงการท่ีร่วมบูรณาการ 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.โครงการส ่ง เสร ิมการดำเน ินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

60 60 ดำเนินการเสร็จแล้ว 

5.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

54 54 ดำเนินการเสร็จแล้ว 

6.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง 

250 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

2,398,054.00 2,012,749.28 385,304.72 83.93% 
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ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 

( นางสาวชฎาณัฐธนา อุ่นกาศ )           ผู้จดรายงานการประชุม 
          เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
                                                                (นางสาวดวงเดือน  มีส้ม)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
 


