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รายงานการประชุม 
คณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) 

ครั้งท่ี  2/2561   
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันจันทรที่  5  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561   เวลา 09.00 น. 

ผูมาประชุม 

1. วาที่รอยตรีสมนึก  คงทะรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
ประธาน 

2. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
     รักษาราชการแทน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  

3. นายวิจักรษ  ขุนพลชวย  หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ ์
       อุตรดิตถ  

ผูรวมประชุม 

1. นายสันติพันธุ  โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการประมง 
2. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
3. นายวานิช  ยี่บุญยงค   ประมงอําเภอทาปลา 
4. นายชยุตม  ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
5. นายโชคชัย  เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
6. วาที่รอยโท สมศักดิ์  สุรัตนมาลย ประมงอําเภอบานโคก 
7. นางสาวลดาวัลย  นาคณาคุปต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและ  

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย   
8. นายทองอยู  อุดเลิศ   เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 
9. นายชลิต  จันทรมณ ี   เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

วาที่รอยตรีสมนึก  คงทะรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ปฏิบัติหนาที่
เปนประธานในที่ประชุมครั้งนี้ กลาวขอบคุณขาราชการเจาหนาที่ทกุคน ในการทํางานรวมกันอยางดีทําใหงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

 วาที่รอยตรีสมนึก  คงทะรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ กลาวเรื่องการ
แตงตั้งประมงจังหวัดอุตรดิตถคนใหมที่จะมารับตําแหนงประมงจังหวัดอุตรดิตถ คือ นายนิพนธ  อุปการัตน  ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งดํารงตําแหนงเดิมผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2  
(เชียงราย) 

 มติท่ีประชุม รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2560 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 แผน/ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการป 2561 

1. ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 

นายทองอยู  อุดเลิศ เจาพนักงานประมงชํานาญงาน นําเสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2561  

ผลงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง กิจกรรมวิจัยประยุกต 
-  โครงการการทดสอบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุมประชากร

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  26,000 บาท  เบิกจายแลว 26,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 

ผลงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพดานประมง
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา (ผลิตพันธุสัตวน้ํา) 

- ผลิตพันธุสัตวน้ํา 4,000,000 ตัว ดําเนินการแลว 440,000 ตัว 
- ผลิตสัตวน้ํา (พันธหลัก) 2,900 ตัว ดําเนินการแลว 1,000 ตัว 
- ผลิตสัตวน้ํา (พันธุขยาย) 98,000 ตัว ดําเนินการแลว 19,000 ตัว 

โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 
 -ผลิตพันธุสัตวน้ํา 1,000,000 ตัว ดําเนินการแลว 195,000 ตัว 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
กิจกรรมยอย : ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
 - ตรวจติดตาม  243  ฟารม ดําเนินการแลว 86  ฟารม 
 - ตรวจตออาย ุ  148 ฟารม ดําเนินการแลว 54 ฟารม 
 - ตรวจฟารมใหม  10 ฟารม ดําเนินการแลว 5 ฟารม 
 - GAP แผน  2 ฟารม  ไดรับคําขอแลว  2  ฟารม 
 - GAP (ปลานิล) แผน  1 ฟารม  ไดรับคําขอแลว  1  ฟารม 
 - Safty Level  แผน  7 ฟารม  ไดรับคําขอแลว  7  ฟารม 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุน้ําจืดอื่นๆ 
 - จําหนายพันธุสัตวน้ําแลว รอยอดการดําเนินงาน  มีรายได 1,015,523.00 บาท 

ผลการใชจายเงินงบประมาณป 2561  คิดเปนรอยละ 28.55 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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2. หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ 

นายวิจักรษ  ขุนพลชวย หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ สรุป
แผน/ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2561  

- งานควบคุมการทําการประมง 24 ครั้ง ดําเนินการแลว 16 ครั้ง 
- คดีการจับกลุมผูกระทําผิด พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 จํานวน 3 คด ี
- กิจกรรมสรางชุมชนตนแบบ 1 ชุมชน รวมกับสํานักงานประมงจังหวัดและศูนยวิจัยและพัฒนา 

พันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ รอพันธุสัตวน้ําปลอยลงกระชัง 
- กิจกรรมอบรมยุวประมง  60 ราย 1 รุน ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 29-30 มกราคม 2561 
- เวทีชุมชุนประมง 9 ครั้ง ดําเนินการแลว 6 ครั้ง  
- กิจกรรมเครือขายเฝาระวัง 10 ราย อบรม 1 ครั้ง ดําเนินการแลว 1 ครั้ง  
- โครงการอบรมผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ ตําบลนางพญา อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ รวมกับ

สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 10 ราย มีการอบรม 1 ครั้ง กองตรวจการประมงจัดฝกอบรม ดําเนินการ
แลว รอหนังสือใหประมงจังหวัดอุตรดิตถลงนาม จากอธิบดีกรมประมง 

มติที่ปะชุม รับทราบ 

3. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 
นางสาวลดาวัลย  นาคณาคุปต  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย สรุป แผน/ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2561 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
- อบรมเกษตรกรโครงการฯ จํานวน 250 ราย ดําเนินการแลวเสร็จ 
- ติดตามและประเมินผล 9 ครั้ง ดําเนินการแลว 1 ครั้ง 

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 
- ประเมินผลจับสัตวน้ําและมูลคาสัตวน้ําจืดใชประโยชน ปลาที่ปลอยในป 2560 (วันที่ 10 เมษายน 

2561) 
- ผลิตอนุบาลลูกปลา และปลอยพันธุสัตวน้ํา เพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ําชุมชนในรอบตอไป 20,000 ตัว 

รอดําเนินการ 
- ติดตามการเจริญเติบโตของสัตวน้ําทุก 2 เดือน แผน 3 ครั้ง ดําเนินการแลว 2 ครั้ง 

- ติดตามโครงการฯ และวิเคราะหคุณภาพน้ํา  1  ครั้ง /เดือน แผน 12 ครั้ง ดําเนินการแลว 4 ครั้ง 

  โครงการสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง (Zoning by Agri-map) 
 - ใหคําแนะนําถายทอดใหความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ํา 20 ราย ดําเนินการแลว 20 ราย 
 - สนับสนุนปจจัยการผลิต (พันธุปลา/อาหาร/ปูนขาว) 20 ราย รอดําเนินการ 
 -ประเมินผลผลิตสัตวน้ําหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ 20 ราย รอดําเนินการ 

  โครงการระบบสงเสริมแบบแปลงใหญ 
- คัดเลือกเกษตรกรโครงการฯ พื้นที่ อําเภอตรอน 77 ราย ดําเนินการแลว 77 ราย 
- คัดเลือกเกษตรกรโครงการฯ พื้นที่ อําเภอพิชัย  54 ราย ดําเนินการแลว 54 ราย  

   รวมพ้ืนที่โครงการฯ จํานวน 2 แปลง ดําเนินการฝกอบรมแลวเสร็จ 
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- ติดตามประเมินผล 1 ครั้ง รอดําเนินการ 
  สัตวน้ําควบคุม (กุงเครยฟช) 

- ใหความรูผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมถึงมาตรการในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 
10 ราย ดําเนินการแลวเสร็จ 

 มติที่ปะชุม รับทราบ 

4. สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

นายฐาปกรณ  ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัด
อุตรดิตถ กลาวสรุปงานรับผิดชอบแตละกลุมงานของสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ 2561 

3.1 กลุมบริหารและยุทธศาสตร ประกอบดวย  

- งานอํานวยการ 
- งานบุคคล  KPI , DPIS  
- งานสารบาญ 
- การเงินบัญชี 
- งานพัสด ุ
- งบประมาณ และการเบิกจายงบประมาณ ป 2561 
- การประชุม ภายในหนวยงาน และคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

(Fisheries Co-ordinator:FC) 
- การใชพลังงาน  
- งานสารสนเทศ 
- งานยานพาหนะ 
- งานอื่น ๆ เชน การจัดนิทรรศการ งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถประจําป 2561 และงานกีฬา ฯ  
- นําเสนอ นโยบายการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกรมประมง ขอมูลสามารถเปดเผยได ไมสอพฤติกรรมการ

ทุจริต ตอหนาที่ ใหเจาหนาที่ปฏิบัติดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ  

3.2 กลุมบริหารจัดการดานการประมง 

- ควบคุมการทําการประมง 
- งานประมงโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน  (โรงเรียนยอดโพธิ์ทองและโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบุญ

ธรรม-บุญพริ้ง) 
- จังหวัดเคลื่อนที่ จํานวน 12 ครั้ง 
- โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ตอเนื่อง ปที่ 2 (บึงทับกระดาน) 
- การออกใบอนุญาต ตาง ๆ สัตวสงวนฯ สัตวน้ําควบคุม  
- ดานสัตวน้ํา 
- กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในโอกาสสําคัญ (3 ครั้ง)  
- คณะกรรมการและอนุกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ (ประชุม 2 ครั้ง/ป) กรรมการชุด ใหม 
- งานชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานประมง (เฉพาะกิจ) 
- การจัดตั้งกลุมชุมชนประมง 
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- สัตวน้ําควบคุมและพื้นที่อนุญาตทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
- พระราชบัญญัตแิรงงาน (เจาพนักงานแรงงาน) 
- พระราชบัญญัตอิาหารสัตว  

3.3 กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

- ทะเบียนเกษตรกร (LBIS)  
- สงเสริมเกษตรกรดานการประมง 150 ราย 
- กิจกรรมปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไมเหมาะสม (Zoning by Agri Map) 20 ราย 
- ศูนยสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) 9 ศูนยหลัก 27 เครือขาย 9 เครือขายใหม 
- เกษตรทฤษฎีใหม  3 ประสาน  5 ประสาน  
- ความปลอดภัยดานอาหารประมง รายใหม 10 ราย 
- โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน 40 ราย แหลงน้ํา 4 แหง โรงเรียน 3 โรงเรียน 
- โครงการเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ 40 ราย ต.หาดสองแคว 20 ราย ต.น้ําหมัน 20 ราย 
- ประมงอาสา 30 ราย (รายใหม) ดําเนินการแลว 
- สงเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อการคาและสงออก 100 ราย (โครงการจังหวัด) 
- เกษตรพันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟารมมิ่ง (contract farming) 
- โครงการตามพระราชเสาวนีย บานหวยตา ตําบลนางพญา อําเภอทาปลา 
- สงเสริมการเลี้ยงปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (ปลานิล ปลาทับทิม ปลากดหลวง ปลาหมอไทย ปลา

ดุก) 
- สงเสริมการแปรรูปสินคาประมง (รวมกับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ) 
- งานตลาดเกษตรกร 

มติที่ปะชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา/เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

1. กิจกรรมดานการประมงที่ดําเนินการรวมบูรณาการประจําปงบประมาณ 2561 
หนวยงานทั้ง 4 หนวยงาน ไดเสนอกิจกรรมดานการประมงที่ดําเนินการรวมบูรณาการประจําปงบประมาณ 2561 มี
กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา ในโอกาสตาง ๆ รวมกัน 3 หนวยงาน 
- กิจกรรมเวทีชุมชุนประมง 9 ครั้ง สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถและหนวยปองกันและปราบปราม

ประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ 
- โครงการอบรมผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ ตําบลนางพญา  10 ราย อบรม 1 ครั้ง สํานักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถและหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ 
- ความปลอดภัยดานอาหารประมง ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถและสํานักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถ 
- งานควบคุม  สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถและหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์

จังหวัดอุตรดิตถ โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานรวมกัน 
- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถรวมกับ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 
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- โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถรวมกับศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 

- โครงการสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง (Zoning by Agri-map) สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ
รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 

- โครงการระบบสงเสริมแบบแปลงใหญ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 

- โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถและ
สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

- โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถและหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
เขื่อนสิริกิติ ์

2.  การประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 1/2561 
- เตรียมการแตงตั้งคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิชุดใหมกอนการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561 

3.  ปญหาเรื่องเครื่องมือการทําประมง (แพยอ) ในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์ 
- ใหนําปญหาเรื่องเครื่องมือการทําประมง (แพยอ) ในอางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์เพิ่มจํานวนมากขึ้นมีผลตอการ

ควบคุมการทําประมง เขาประชุมคณะอนุกรรมการฯ กอนเพื่อเตรียมความพรอมและพิจารณาเขาการประชุม
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 1/2561 

มติที่ปะชุม เห็นดวย 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

1. โครงการเลี้ยงปลากระดี่ในกระชังบก 
 - ปญหาการถูกตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดินโครงการเลี้ยงปลากระดี่ในกระชังบก อําเภอตรอน 
ปลายป 2558 โดยชี้แจงตามขอเท็จจริงตามขอชี้แจงของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
 2.  โครงการประมงหมูบาน    

 

เลิกการประชุมเวลา 10.00  น. 
 

     

                                                                  (นายชลิต  จันทรมณี)         ผูจดรายงานการประชุม 
                        เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

     
       
 

                                                                 (นางสาวดวงเดือน มสีม)        ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                          หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร   


