รายงานการประชุม
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห.องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ
********************
ผู.มาประชุม
คณะกรรมการโดยตําแหน5ง
1. นายสุมิตร เกิดกล่ํา
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ&
2. นายไชยโย นอยนคร
อัยการจังหวัดอุตรดิตถ&
3. นายเชวง ไชยหลาก
ผูอํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ&
4. นายป1ยะพงษ& กลมเกลี่ยว
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาแพร
5. นายชัยยันต& ยอดคํา
พาณิชย&จังหวัดอุตรดิตถ&
6. นายทองอยู อุดเลิศ
(แทน) นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ&
7. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล
นายอําเภอพิชัย
8. นายธาตรี บุญมาก
นายอําเภอลับแล
9. นายวานิช ยี่บุญยงค&
(แทน) นายอําเภอทาปลา
10. นางศิริวรรณ ขวัญนาง
(แทน) นายอําเภอตรอน
11. นายวานิช ยี่บุญยงค&
(แทน) นายอําเภอน้ําปาด
12. นายบัญชา อรุณเขต
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ&
13. นายภาณุวิชญ& กันทะ
ประมงจังหวัดอุตรดิตถ&
คณะกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ
ด.านการประมงน้ําจืด
1. นายชะลอ แพรเอม
2. นายรัชกิจ จุลบุตร
3. นายสมัย เอี่ยมทา
ด.านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1. นายประดิษฐ ดิษฐรัตน&
2. นายมานะ ออนนิ่ม
3. นายสวิตต& แปCนมา
4. จ.ส.อ.วิสูตร สมจันทร&
ด.านการแปรรูปสัตวน้ํา
1. นายพรปวิทย& เอื้ออังกูรธนะดี
ด.านการประมงหรือด.านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม
1. วาที่ ร.ต.สมนึก คงทรัตน&
ผูอํานวยการศูนย&วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว&น้ําอุตรดิตถ&
ผู.ไม5มาประชุม
1. นายศิวัช ฟูบินทร&
นายอําเภอฟากทา (ติดราชการ)
2. นายสกุลไชย จูมทอง
นายอําเภอทองแสนขัน (ติดราชการ)
3. นายสุทัศน& วงศ&ทับทิม
นายอําเภอบานโคก (ติดราชการ)
4. ผศ.ดร.จันทร&เพ็ญ ชุมแสง
ผูทรงคุณวุฒิดานการประมงฯ (ติดราชการ)
5. นายสนิท เนื่องกันยา
ผูทรงคุณวุฒิดานการประมงฯ (ติดภารกิจอื่น)
ผู.ร5วมประชุม
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ผู.ร5วมประชุม
1. นายฐาปกรณ& ลิ่มบรรจง
2. นายสันติพันธุ& โชติดิลก
3. นางสาวดวงเดือน มีสม
4. นายโชคชัย เผาชู
5. นางอัญชลี ศรีฉ่ํา
6. นางสาวจีระนันท& กันรัตน&
7. นายเสนห& จันน้ําทวม
8. นางสาวชญาภา ไผผล
9. นางสาวพจนีย& ป1ยะตระกูล
10. นางสาวประยูณ ลูนบาง
11. นางสาวอภินันท& ศรีเมืองสํานัก
12. นางสาวอุมา สงดํา
13. นายชลิต จันทรมณี
14. นายสมพล กะนะแสง

หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร&
หัวหนาหนวยปCองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส.3
พนักงานผูชวยประมง
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาหนาที่ธุรการ
พนักงานผูชวยประมง
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
พนักงงานขับรถยนต&

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากทานผู วาราชการจั งหวั ดอุต รดิ ตถ& ติดราชการ จึงไดมอบหมายให นายสุมิตร เกิดกล่ํา รองผู วา
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ& เปNนประธานในที่ประชุมครั้งนี้แทน
ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขาคณะกรรมการฯ : ขอใหคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&ทุกทานพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ&จังหวัดอุตรดิตถ& ชั้น 2 ศาลา
กลางจังหวัดอุตรดิตถ& และขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง พ.ศ. 2560
เลขาคณะกรรมการฯ : ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชัง พ.ศ. 2560 ซึ่งผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ& ลง
นามในประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบรอยแลว ซึ่งกําหนดใหพื้นที่ดังตอไปนี้ เปNน
เขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชัง ไดแก
1. แม5 น้ําน5 าน เขตทองที่ อําเภอทาปลา อํ าเภอเมื องอุ ตรดิ ตถ& อํ าเภอตรอน และอํ าเภอพิ ชัย จั งหวั ด
อุตรดิตถ&
2. คลองตรอน เขตทองที่อําเภอทองแสนขัน และอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ&
(ตามเอกสารแนบ 1)
มติประชุม
รับทราบ
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3.2 ประกาศกรม/...

3.2 ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต
และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตให.ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปBนสาธารณสมบัติของแผ5นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ตามเอกสารแนบ 2)
เลขาคณะกรรมการฯ : ตามที่กรมประมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง เมื่อวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น ทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ&จะทําประกาศหวงเวลาในการยื่นคําขอใบอนุญาตฯ กอน
แลวใหเกษตรกรที่ยื่นใบจดแจงการเลี้ยงปลาในที่สาธารณะสมบัติของแผนดินไว มายื่นคําขออนุญาต ตอไป
ประธาน : ขอใหสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ& ดําเนินการแจงประชาสัมพันธ&ใหเกษตรกรทราบและเรงดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

3.3 ระเบี ยบกรมประมง เรื่ อง การขออนุ ญาตทํ าการแก. ไ ขเปลี่ ย นแปลงที่ จั บสัต วน้ํ า ที่ เปB น
สาธารณะสมบัติของแผ5นดินให.ผิดไปจากสภาพที่เปBนอยู5 พ.ศ. 2559
เลขาคณะกรรมการฯ : ระเบี ยบกรมประมง เรื่องการขออนุ ญ าตทํ า การแกไขเปลี่ ย นแปลงที่ จับ สั ต ว& น้ํ า ที่ เปN น
สาธารณะสมบัติของแผนดินใหผิดไปจากสภาพที่เปNนอยู พ.ศ. 2559 ซึ่งผูใดประสงค&จะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงที่จับ
สัตว&น้ําที่เปNนสาธารณสมบัติของแผนดินใหผิดไปจากสภาพที่เปNนอยู ใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีกรมประมงหรือผูวา
ราชการจังหวัด แลวแตกรณี ซึ่งหนังสืออนุญาต ใหมีอายุสองปSหรือตามระยะเวลาของแผนงานหรือโครงการแตไมเกิน
สองปSนับแตวันออกหนังสืออนุญาต เวนแตการอนุญาตใหสรางแหลงอาศัยสัตว&น้ํา ใหหนังสืออนุญาตมีอายุหนึ่งปSนับ
แตวันที่ออกหนังสืออนุญาต และใหหนังสืออนุญาตสิ้นอายุลงหลังจากที่ไดสรางแหลงอาศัยสัตว&น้ํานั้นเสร็จเรียบรอย
แลว
(ตามเอกสารแนบ 3)
ที่ประชุม รับทราบ
3.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ศ.2559
เลขาคณะกรรมการฯ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ& ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๑ เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ํา พ.ศ. 2559 ใหบรรดาที่รักษาพืชพันธุ&ที่รัฐมนตรี
หรือผูวาราชการจังหวัด ไดประกาศกําหนดตามกฎหมายวาดวยการประมงอยูในวันกอนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
เปNนเขตพื้นที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ํา มาตรา 56 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
(ตามเอกสารแนบ 4)
ที่ประชุม
รับทราบ
3.5 คํ า สั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห5 ง ชาติ ที่ 32/2560 เรื่ อ งบรรเทาความเสี ย หายให. แ ก5
ประชาชนในกรณีปลูกสร.างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล5วงล้ําแม5น้ํา
เลขาคณะกรรมการฯ : โดยที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 23 กุมภาพันธ& พ.ศ. 2560 เปNนตนมา แตขอเท็จจริงไดปรากฏใหเห็นถึงปTญหาดานความพรอมในการบังคับใช
กฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งปTญหาดานความรับรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน เพื่อ
ไมใหการบังคับใชกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยสงผลกระทบที่รุนแรงตอสังคมโดยรวม จึงจําเปNนตอง
ขยายเวลาการดําเนินการพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ออกไปอีกระยะหนึ่ง
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายกระทบตอสภาพและวิถีในการดํารงชีวิตโดยปกติของประชาชนใหนอยที่ที่สุด อันจะเปNน
ประโยชน&ตอระบบเศรษฐกิจ และการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมโดยรวม โดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ไดออกคําสั่งคณะรั กษาความสงบแหงชาติที่ 32/2560 ลงในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องบรรเทาความเสียหายใหแกประชาชนในกรณีปลูกสราง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําแมน้ํา จึงมีคําสั่งดังนี้
1. เพื่อประโยชน&ในการควบคุมไมใหมีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําอีก
ตอไป ภายในหกสิบวันนับแตวันที่คําสั่งนี้ใชบังคับ ใหเจาของหรือครอบครัวอาคารหรือสิ่ง
อื่นใดที่สรางอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
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2560 ใชบังคับ /...

2560 ใชบัง คับ อัน เปNน การฝW า ฝXน มาตรา 117 แหงพระราชบั ญ ญัติ การเดิ น เรื อ ใน
นานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 แจงใหเจาทาทราบถึงการฝWาฝXนหรือการปลูกสราง
ซึ่งไมเปNนไปตามที่โทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 23 กุมภาพันธ&
พ.ศ. 2560
2. เมื่อดําเนินการตามขอ 1 แลว ใหยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการถื อครองหรื อการไดรับ
อนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใด เพื่อประกอบการพิจารณาตอเจาทาภายใน หนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่แจง เจาทามีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตเปNนหนังสือ ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
3. ในกรณีที่เจาทามีคําสั่งอนุญาตแตใหมีการแกไข หรือไมอนุญาตและใหรื้อถอน ใหเจาของ
หรือผูครอบครอง ดําเนินการแกไขหรื อรื้ อถอน ใหเสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่เจาทา
กําหนด ทั้งนี้ตองไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกินหนึ่งปS เวนแตศาลจะสั่งเปNนอยางอื่น
4. ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่เปNนกรณีอนุญาต เจาทาจะออกใบอนุญาตใหผูครอบครอง
แลวนําใบอนุญาตนําไปชําระคาตอบแทนรายปS ตามอัตราที่กําหนด
5. หามมิใหพนักงานหรื อเจาหนาที่ของรั ฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามกฎหมายหรือ
คําสั่งนี้ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพย&สินหรือประโยชน&อื่นใดแก
ตนเองหรือผูอื่น ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นดําเนินการ
ทางแพง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจาหนาที่ผูนั้นอยางรวดเร็วและเด็ดขาด
(เอกสารแนบ 5)
ที่ประชุม
รับทราบ
3.6 ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตจับสัตวน้ําในเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ศ. 2559
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตจับสัตว&น้ําในเขตพื้นที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ํา พ.ศ. 2559 สรุปพอ
สังเขปดังนี้
1. เขตพื้นที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ํา หมายความวา บริเวณที่จับสัตว&น้ํา ซึ่งรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัด ประกาศกําหนดเปNนเขตพื้นที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ํา และใหหมายความรวมถึงบรรดาที่
รักษาพืชพันธุ&ที่ประกาศกําหนดอยูในวันกอนวันที่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ใชบังคับ
2. ผูใดประสงค&จะทําการจับสัตว&น้ําในเขตพื้นที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ํา ใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีหรือผู
ที่อธิบดีมอบหมาย
3. วิธีการจับสัตว&น้ําที่ขออนุญาตนั้น ตองไมเปNนวิธีการจับสัตว&น้ําหรือการใชเครื่องมือที่ตองหามตาม
มาตรา 58 หรือ มาตรา 60 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
4. ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปNนผูมีอํานาจสูงสุด และมีหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยังผูขอ
อนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต
(เอกสารแนบ 6)
ที่ประชุม
รับทราบ
3.7 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว.นค5าตอบแทนรายปIสําหรับสิ่งล5วงล้ําลําน้ําบางประเภท
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงประกาศกระทรวงคมนาคม ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง ๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเวนคาตอบแทนรายปSสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ําบางประเภท โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ
4 แหงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 32/2560 สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องการบรรเทา
ความเสียหายใหแกประชาชนในกรณีปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ํา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมจึง
ออกประกาศกํ าหนดใหสิ่ งลวงล้ํ าลํ าแมน้ํ า ไดรับการยกเวน ไมตองเสีย คาตอบแทนรายปS ตามอัตราที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ไดแก กระชังเพาะเลี้ยงสัตว&น้ํา และสิ่งลวงล้ําลําน้ําสําหรับการประกอบอาชีพ
ภาคการเกษตร
(เอกสารแนบ 7)
ที่ประชุม
รับทราบ
3.8 การพิจารณา/...
๔/7

3.8 การพิจารณาผลกระทบต5อแผนพัฒนาจังหวัด ประเภทกระชังเลี้ยงสัตวน้ําในแม5น้ําน5านและ
คลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงผลการพิจารณาผลกระทบตอแผนพัฒนาจังหวัด ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว&น้ําในแมน้ํา
นานและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ& ซึ่งสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ& ตรวจสอบแลวปรากฏวาสิ่งลวงล้ําลําน้ํา (กระชัง
เลี้ยงสัตว&น้ํา) ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& ไมเปNนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ&
ที่ประชุม
รับทราบ
3.9 การพิจารณาผลกระทบต5อระบบการระบายน้ําหรือการชลประทาน ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว
น้ําในแม5น้ําน5านและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงผลการพิจารณาผลกระทบตอระบบการระบายน้ําหรือการชลประทาน ประเภทกระชัง
เลี้ยงสัตว&น้ําในแมน้ํานานและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ& ซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ& ไดชี้แจงขอมูลเพื่อ
พิจารณาดังนี้
1. แมน้ํ านานและลํ าคลองตรอน เปNน ทางน้ํ าธรรมชาติ ที่ ประกาศเปN น ทางน้ํ าชลประทาน
ประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
2. การระบายน้ําของเขื่อนสิริกิติ์และอางเก็บน้ําคลองตรอน ในชวงฤดูฝนและฤดูแลง ยอม
สงผลกระทบโดยตรงตอกระชังเลี้ยงสัตว&น้ําของเกษตรกรเอง จึงขอใหเกษตรกรเฝCาระวัง
และรับฟTงขอมูลขาวสารการระบายน้ําอยางใกลชิดในฤดูดังกลาว
(เอกสารแนบ 9)
ที่ประชุม
รับทราบ
3.10 การพิจารณาผลกระทบกับกฎหมายว5าด.วยอาคารหรือกฎหมายว5าด.วยผังเมือง ประเภทกระชัง
เลี้ยงสัตวน้ําในแม5น้ําน5านและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
เลขาคณะกรรมการฯ : ชี้แจงผลการพิจารณาผลกระทบกับกฎหมายวาดวยอาคารหรือกฎหมายวาดวยผังเมือง ประเภท
กระชังเลี้ยงสัตว&น้ําในแมน้ํานานและคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ& ซึ่ง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ& ได
ชี้แจงขอมูล วาเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชัง พ.ศ.
2560 ไมเขาขายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติม แตในสวนของกฎหมายวาดวยผังเมือง
พื้นที่ดังกลาวอยูในเขตผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ& ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ& พ.ศ. 2560
กําหนดการใชประโยชน&ที่ดินริมฝTZงแมน้ํานาน แมน้ําปาด คลองตรอน บึงกะโล และบึงมาย ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝTZง
ตามสภาพธรรมชาติของแมน้ํา ลําคลอง หรือบึง ไมนอยกวา 15 เมตร เวนแตเปNนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ
การสาธารณูปโภค
(เอกสารแนบ 10)
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1. ขอยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา
เลขาคณะกรรมการฯ : ตามที่ ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประมงประจํ า จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ& ค รั้ ง ที่ 1/2560 ให
คณะอนุกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& จัดประชุมเพื่อพิจารณาที่รักษาพันธุ&สัตว&น้ําของจังหวัดอุตรดิตถ& ราย
แปลงเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ&พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป นั้น เนื่องจากมี
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ ป ระเทศใหเหมาะสมตามสถานะปT จ จุ บั น ที่ ผ านความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และมีมติการพิจารณา จํานวน 88 แหง เห็นควร
(ตามเอกสารแนบ 11)
คงไวจํานวน 37 แหงและใหประกาศยกเลิกจํานวน 57 แหง
ที่ประชุม
เห็นชอบ
4.2. ขอกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําเพิ่มเติม (แห5งใหม5)
เลขาคณะกรรมการฯ : ดวยบริเวณทาน้ําคลองตรอน บริเวณวัดแสนขัน หมูที่ 2 ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ& มีความเหมาะสมอยางยิ่งที่จะกําหนดเปNนเขตรักษาพันธุ&สัตว&น้ําตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558
ประกอบกับ/...
๕/7

ประกอบกับความตองการของชุมชนที่ตองการอนุรักษ&สัตว&น้ําไวใหทองถิ่น โดยผานการประชาคมของมีผูมีสวนไดเสีย
รวมประชาคม 128 รายแลว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ วัดแสนขัน หมูที่ 2 ตําบล บอทอง อําเภอทองแสน
ขั น จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ& มี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ ไวเปN น หลั ก ฐานชุ ม ชนแลว และผานความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยกําหนดแนวลําคลองตรอน ดานทิศเหนือสุดเขตวัด พิกัด N
17.46369 E 100.43921 และทิศตะวันตกบริเวณสะพานขามคลองตรอน พิกัด N 17.46077 E 10043697
(ตามเอกสารแนบ 12)
ที่ประชุม
เห็นชอบ
4.3. การพิจารณาขอผ5อนปรนอนุญาตให.เลี้ยงปลากระชังในบริเวณเขื่อนสิริกิติ์
นายวานิช ยี่บุญยงค ประมงอําเภอท5าปลา : การเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชังของราษฎรบานทาเรือ หมูที่ 9 ตําบลทาปลา
และบานหวยเจริญ หมูที่ 8 ตําบลผาเลือด อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ& ขอใหผอนปรนอนุญาตใหเลี้ยงปลาในกระชังใน
บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเปNนเขตอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดโดยไมผิดกฎหมาย แต
เนื่องจากพื้นที่น้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์เกือบทั้งหมดเปNนเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติลําน้ํานาน คณะกรรมการฯ จึงไม
สามารถประกาศกําหนดใหเปNนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําทับซอนลงไปได ซึ่งสํานักงานประมงอําเภอทาปลา ไดทําหนังสือผาน
นายอําเภอทาปลา เสนอผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ& เพื่อสอบถามหัวหนาอุทยานฯ การที่จะอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตว&
น้ําในเขตอุทยานฯ ไดตองทําโครงการรวม ซึ่งคอนขางซับซอน และหารือทางกรมประมง ไดรับคําชี้แจงวา บริเวณที่จะ
ประกาศกําหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุมไดนั้น หากอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานอื่นนั้นใหปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่นดวย ควรประสานหนวยงานผูดูแลวาสามารถใหความยินยอมหรือไม หากไมยินยอมหรือไมมีแนวทางในการ
อนุญาตตามกฎหมายก็ควรงดเวนการประกาศกําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในบริเวณดังกลาว และการรับรองผลกระทบ
สิ่งแวดลอมควรดําเนินการจัดทํา วามีผลกระทบหรือไมมีผลกระทบ อยางไร ก็จะนําหนังสือรับรองดังกลาวมาประกอบ
โครงการรวม และจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งตอไป จึงเรียนใหที่ประชุมทราบ
(เอกสารแนบ 13)
ประธาน : ในสวนของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอใหประสานกับอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ หารือรวมกัน วาใหดําเนินการในรูปแบบใด เพื่อยืนยันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใหประสานงาน
หนวยงานที่จะจัดโครงการรวมเพื่อหาขอยุติในการดําเนินการผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และนําผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ& เพื่อการพิจารณา ตอไป
ที่ประชุม
รับทราบ
4.4 ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสําหรับ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข. พ.ศ. ๒๕๕9
เลขาคณะกรรมการฯ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๘ ง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
กําหนดเขตทองที่ของจังหวัดอุตรดิตถ& ดังตอไปนี้ ไดแก เขตทองที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ& อําเภอตรอน อําเภอลับแล อําเภอ
พิชัย และอําเภอทองแสนขัน เปNนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยง
จระเข พ.ศ. ๒๕๕9 นั้น เนื่องจากมีเกษตรกรนอกเหนือในประกาศขางตน มาขออนุญาตเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงจระเข นอกพื้นที่
ควบคุม จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อทบทวนการกําหนดเขตพื้นที่อีกครั้ง
(เอกสารแนบ 14)
ประธาน : การทบทบทวนหรือประกาศเพิ่มเขตพื้นที่ ตองพิจารณาความเหมาะสม หากไมเหมาะสมหรือเปNนเขตพื้นที่เสี่ยง
หรือไมปลอดภัย ใหสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ&ควบคุมดูแลอยางใกลชิดดวย
นายบัญชา อรุณเขต: เห็นสมควรที่จะประกาศเขตพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ&เปNนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข ทั้งจังหวัด เพื่อเป1ดโอกาสใหเกษตรกรมีโอกาสไดประกอบอาชีพเพิ่ม
และมีชองทางเลือกในการเลือกประกอบอาชีพไดมากขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบใหประกาศกําหนดใหจังหวัดอุตรดิตถ& เปNนเขตเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําสําหรับกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเขทั้งจังหวัด
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4.5 การพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล.อมของการเลี้ยงปลาในกระชัง
เลขาคณะกรรมการฯ : ผลการพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประเภทกระชังเลี้ยงสัตว&น้ําในแมน้ํานานและคลองตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ& ซึ่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ& ชี้แจงวา กิจการกระชังเลี้ยงสัตว&น้ําใน
แมน้ํานาน ขึ้นอยูกับปTจจัยที่เกี่ยวของ เชน ปริมาณการเลี้ยงสัตว&น้ํา อาหารและยาปฏิชีวนะ วัสดุที่ใชเปNนทุนลอย ลักษณะ
การวางแนวกระชัง และวิธีการเลี้ยงของเกษตรกร ซึ่งแตละปTจจัยอาจสงผลใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
ประธาน : ใหหนวยงานที่เกี่ยวของหารือเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองสั่งการจากสวนกลางเพื่อหาขอยุติในเรื่องผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะไมพิจารณาเรื่องนี้
เลขาคณะกรรมการฯ : จะดํ าเนิ นการปรึ กษากรมประมง เพื่ อดํ าเนิ นการประสานหารือขอยุ ติหรื อหาขอปฏิ บัติ เรื่ อง
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ในการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ําในกระชัง
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5: เรื่องอื่น ๆ

รับทราบ

นายประดิษฐ ดิษฐรัตน : ขณะนี้จังหวัดอุตรดิตถ&มีปTญหาเรื่องการจําหนายผลผลิตของเกษตรกรผูเลี้ยงปลารายยอย ซึ่ง
เลี้ยงแลวไมมีตลาดรองรับ ขอเสนอใหคณะกรรมการฯ ชวยดําเนินการจัดตั้งตลาดกลางการซื้อขายปลา หรือแพปลา
ประธาน : มอบหมายให สํ านั กงานประมงจั งหวั ดและพาณิ ชย& จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ& หาแนวทางดํ าเนิ นการจั ดตั้ งตามที่
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเพาะลี้ยงสัตว&น้ําเสนอ
ปQดประชุมเวลา: เวลา 12.05 น.
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวอุมา สงดํา)
พนักงานผูชวยประมง
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายฐาปกรณ& ลิ่มบรรจง)
หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
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