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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

ครั้งที่ 6/2563   
ณ  หองประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอตุรดิตถ 

วันอังคารที่  23  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 น.                                                                                                                             

ผูมาประชุม 

1. นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ             ประธาน 
2. วาที่ ร.ต.สมนึก  คงทรัตน  ผูอำนวยการศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนำ้อุตรดิตถ 
3. นายก่ิงกาน ยากองโค  แทนหัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืด 

เขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 
4. นายสันติพันธุ  โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
5. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
6. นางสาวดวงเดือน  มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
7. นายวานิช  ยี่บุญยงค   ประมงอำเภอทาปลา 
8. นายชยุตม  ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอำเภอตรอน 
9. นายโชคชัย  เผาช ู   ประมงอำเภอพิชัย 
10. นายวิจักษ  ขุนพลชวย   ประมงอำเภอบานโคก 
11. นางสาวจีระนันท  กันรัตน  ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ 
 

ผูรวมประชุม 
1. นายชลิต  จันทรมณ ี  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทำหนาที่ประธานในท่ีประชมุกลาวเปดประชุมคณะทำงาน
การขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) ครั้งที่ 6/2563 และขอเปด
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1.1 เชิญชวนรวมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคใสตูปนสุข (บริเวณอนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก) เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนโดยทั่วไปที่ขาด
แคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถรวมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ใน
วันที่ 30 มิถุนายน ,21 กรกฎาคม ,11 สิงหาคม และวันที่ 1,22 กันยายน 2563 จึงขอเชิญชวนรวมบริจาค
สิ่งของแลวนำไปใสไวที่ตูปนสุข บริเวณอนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก ตามวันดังกลาว 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 5/2563  

 มติท่ีประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2563 – 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

สวนราชการสังกัดกรมประมง จังหวัดอุตรดิตถ ขอสรุปแผนการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ 2563 
รายหนวยงาน ดังนี ้

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำอุตรดิตถ 
วาที ่ ร.ต.สมนึก  คงทรัตน  ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำอุตรดิตถ สรุปแผนการ

ปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2563 ดังนี ้

งบลงทุนปงบประมาณ ๒๕63  (จำนวน 2 รายการ) 
ครุภัณฑ 2 รายการ 

1. รถยนตบรรทุกดีเซลแบบดับเบิลแคบขนาด 1 ตัน 1 คัน   ราคา 904,000 บาท 
2. คอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่ 1 พรอมระบบปฏิบัติการ 1 ชุด    ราคา 37,800  บาท 

 แผนการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ 2563  

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

งานผลิตพันธุสัตวน้ำ / กพจ. (ตัว) 3,000,000 1,134,500 37.81 

งานผลิตพอแมพันธุสตัวน้ำ / กพก. (ตัว) 87,200 48,950 56.13 

โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวนำ้จืดของไทย (ตัว) 1,000,000 265,000 26.50 

โครงการ "รักษน้ำเพ่ือแมของแผนดิน" ลุมน้ำรี อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 
(ตัว) 

- - - 

โครงการประมงโรงเรียนสมเด็จพระเทพฯ (ตัว) - - - 

โครงการทฤษฎีใหม ป 2562-2563 (ตัว) 310,000 92,000 29.67 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (ฟารม) 228 219 96.05 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธ ฯ (ฟารม) 23 10 43.47 

งานวิจัย (เรื่อง) 2 2 100 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ ป 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 ) 

 งบประมาณ งบท่ีไดรับแลว ใชจายสะสม รอยละ 

งบประมาณรวม 8,910,472.00 8,872,182.00 7,228,742.16 81.13 

งบบุคลากร 2,951,630.00 2,951,590.00 2,328,529.00 78.89 

งบดำเนินการ 5,131,242.00 5,128,992.00 4,072,613.16 79.37 

งบลงทุน 827,600.00 827,600.00 827,600.00 100.00 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ำอื่น ๆ 

จำหนายพันธุสัตวน้ำ     6,514,560  ตัว 

รายได     1,754,190.00 บาท 

รายจายรวม                              1,378,121.66 บาท 
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งานวิจัย 2562 

1. เปรียบเทียบลักษณะที่สำคัญเชิงเพาะเลี้ยงและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลากาดำ
จาก 4 แหลง 

2. การศกึษาความสามารถในการวางไขของปลานิลจิตรลดา 3 ที่ผานการปรับปรุงพันธุ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดสุโขทัย 

สรุปแผนการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจำปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
map) 10 ราย 

กิจกรรม แผน (ราย) ผล (ราย) รอยละ 

1. ใหคำแนะนำ ถายทอดใหความรูดานการเลี้ยงสัตวน้ำ ( 2 ครั้ง/ ราย) 2/10 1/10 50 

2. สนับสนุนปจจัยการผลิต (ตอราย) 

 พันธุปลาตะเพียนและปลานิล   จำนวน   1,600  ตัว 

 อาหารเม็ดสำเร็จรูป              จำนวน        1 กระสอบ 

 ปูนขาว                             จำนวน      20 กิโลกรัม 

 ขี้วัว                                 จำนวน       2  กระสอบ 

 ฟาง                                 จำนวน      2  กระสอบ 

10 7 70 

 

2. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง บึงทับกระดาน ต.วังแดง อ.ตรอน (แหลงน้ำเกา          
ป 2560) 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1. ประเมินผลจับสัตวน้ำและมูลคาสัตวน้ำที่จับใชประโยชน ที่ปลอยในแหลงน้ำ 1 1 100.00 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ป 2563 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1. เสริมสรางความรูเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer (ราย) 250 250 100.00 

4. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำควบคุม 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1. ใหความรูผูประกอบการ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำควบคุมในพื้นที่ ใหดำเนินการไดตาม
ประกาศกำหนด (20 ราย) 

10 20 200.00 

2.ติดตามเฝาระวังการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำควบคุมใหดำเนินการตามประกาศกำหนด 
(5ราย/2 ครั้ง) 

10 - 
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5. โครงการสงเสริมเกษตรแปลงใหญ 

กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

1.ใหความรูดานระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)  

     - อำเภอพิชัย (ราย)  

     - อำเภอตรอน (ราย) 

50 

38 

50 

38 

100.00 

100.00 

2.ใหความรูการใชขยายเชื้อจุลินทรีย และสนับสนุน ปม.1 แกเกษตรกร     

    - อำเภอพิชัย (ราย) 

    - อำเภอตรอน (ราย) 

50 

38 

50 

38 

100.00 

100.00 

3.สนับสนุนปม.1 แกเกษตรกร     

    - อำเภอพิชัย (ราย) 

    - อำเภอตรอน (ราย) 

 

50 

38 

 

- 

- 

 

0 

0 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อตุรดิตถ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ สรุปแผน-ผล

การปฏิบัติงาน ป 2563 ดังนี ้

กิจกรรม แผน ผล 

1.กิจกรรมควบคุมเฝาระวังการทำการ
ประมงพ้ืนท่ีแหลงน้ำจืด 

24 ครั้ง 24 ครั้ง 

2.กิจกรรมจัดเวทีการมีส วนรวมของ
ชุมชน 

6 ครั้ง 4 ครั้ง 

3.กิจกรรมยุวประมง (โรงเรียนศรีนคร
นาน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นาน) 

1 ครั้ง/40 ราย 1 ครั้ง/40 ราย 

4.กิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนประมงในเขตนานน้ำภายใน  

1 ชุมชน 1 ชุมชน 

รายงานผลการจับกุม ปงบประมาณ 2563  

1. การใชกระแสไฟฟา จำนวน  23  คดี ผูตองหา 10 ราย 

2. การใชเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย  จำนวน 16  คดี ผูตองหา  -  ราย 

ที่ประชุม รับทราบ 
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สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563    ณ วันท่ี  22 มิถุนายน พ.ศ.2563 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

2,817,940.00 

 

1,740,840.45 

 

1,077,098.55 

 

61.78 

 

 

โครงการ แผนปฏิบตัิงาน ผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1.โครงการระบบสงเสรมิแบบแปลงใหญ 2 แปลง 2 แปลง ส งเสร ิมการวางแผน
ตลาด/เชื่อมโยงตลาด/
กระจายสินคา 

2.โครงการเตรียมความพรอมเกษตรกรเขาสู
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสตัวน้ำ (SL/GAP) 

30 ราย 30 ราย ยื่นคำขอรับการรับรอง
ในระบบฯ 

3.โครงการเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
ดานการประมง 

250 ราย 250 ราย ถอดบทเรียน 4 ราย 

4.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป 2562-2563 รายเกา 310 ราย      
รายใหม 310 ราย 

รายเกา 310 ราย      
รายใหม 310 ราย 

ติดตามเกษตรกรราย
เกา ป62 100 ราย 

ติดตามเกษตรกรราย
ใหม ป63 172 ราย  

5.โครงการสงเสรมิเกษตรเชิงรุกดานการประมง  
(Zoning by Agri - Map) 

10 ราย 10 ราย ติดตามผล รายเกาป 
62  จำนวน 31 ราย 

6.โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธภิาพการ
ผลิตสินคาเกษตร 

ศูนย ศพก. 9 แหง 
ศูนยเครือขายเดิม 
45 แหง ใหม 9 
แหง 

ศูนย ศพก. 9 แหง 
ศูนยเครือขายเดิม 45 
แหง ใหม 9 แหง 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

7.งานทะเบียนฟารม สำรวจรายไดหนี้สิน         
6,936  ฟารม 
ตออายุ                              
2,514  ฟารม 
ขึ้นทะเบียน 
polygon 

 
73 ฟารม 

 
1,039 ฟารม 
313  ฟารม 

- ฟารม 

1. สำรวจลูกพันธุสัตว
น้ำประจำป 

2. สำรวจรายไดหนี้สิน 

3. นำเขาระบบภูมิ
สารสนเทศกรม
ประมง 

8. เยียวยาเกษตรกร ทะเบียนหมดอายุ             
1,532  ฟารม 

727  ฟารม 
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 ทะเบียนเสียชีวิต                 
727  ฟารม 

ขึ้นทะเบียนใหม                  
185  ฟารม 

ยกเลิก 

262 ฟารม 

                                
185 ฟารม 

                           
89  ฟารม 

8. สถิติ (ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ) -  แบบสุม  1,131  
ราย 

25 ราย ไดรับขอมลูจาก อ. 
บานโคก 25 ราย 

9.โครงการรักษน้ำเพ่ือพระแมของแผนดิน " ลุมน้ำรี 
"  จังหวัดอุตรดิตถ 

60 ราย โรงเรียน 
3 แหง 

  

มติที่ประชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 
  1. สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ จัดสงขอมูล หลักฐาน การวางแผน การปฏิบัติงานแบบบูรณา
การของหนวยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมประมงในฐานะ FC เชน เอกสาร
ประชุม ภาพถาย หรืออ่ืนๆ 
  2. สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ สงขอมูล หลักฐาน ความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ
แบบบูรณาการรวมกัน ตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไป เชน สรุปผลกาดำเนินงานโครงการ ภาพถายการปฏิบัติงาน คลิป
วีดีโอในการปฏิบัติงาน สงใหกองตรวจราชการกรม ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563  
การดำเนินงาน : ไดกำหนด โครงการแบบบูรณาการ จำนวน 3 โครงการ  

1. โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ำโดยใชระบบเพาะฟกเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) 
หนวยงานบูรณาการ : สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว
น้ำอุตรดิตถและหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเข่ือนสิริกิติ์อุตรดิตถ 

2. โครงการแปรรูปสัตวน้ำ 
หนวยงานบูรณาการ : สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว 
น้ำอุตรดิตถ 

3. โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาหมอชมุพร 
หนวยงานบูรณาการ : สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ,ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว 
น้ำอุตรดิตถ 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี - 
 
 



 
 

7/7 

 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 

      (นายชลิต  จันทรมณ)ี           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

 
 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 




