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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

ครั้งท่ี 10/2563   
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพฤหัสบดทีี ่5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00 น. 

………………………………………………………………………………………… 

รายช่ือผูเขาประชุม 

1. นายนิพนธ อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ             ประธาน 
2. นายทองอยู อุดเลิศ     เจาพนักงานประมงชํานาญงาน (แทน) ผูอํานวยการ 

                                    ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
3. นางปริญดา รัตนแดง   ผู อํ านวยการศูนย วิจั ยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ํ าจื ด 

                                     สุโขทัย 
4. นายสันติพันธุ โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
5. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
6. นางสาวดวงเดือน มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
7. นายโชคชัย เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
8. นายวิจักษ ขุนพลชวย   ประมงอําเภอบานโคก 
9. นางสาวจีระนันท กนัรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

รายช่ือผูไมเขาประชุม 
1. นายชยุตม ตั้งฐานานุศกัดิ์  ประมงอําเภอตรอน     ติดราชการ 
2. นายศภุกิจ สมฤทธิ์   หัวหนาหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ ์

     อุตรดิตถ     ติดราชการ 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวณคุณ  แกงอินทร  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
2. นางสาวปรียาภรณ ทิพยสุคนธ เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
3. นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายนิพนธ  อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม
คณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ  (Fisheries Co-ordinator:FC) ครั้งที่ 
10/2563 และขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเนื่องจาก

มีวาระเพ่ือพิจารณา จึงไดเชิญคณะทํางานฯ มารวมประชุมในวันนี้ 
 

               /ระเบียบวาระท่ี 2..... 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  9/2563                                                                   

เลขานุการฯ :  สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวัน

พุธที่ 30 กันยายน 2563 ใหคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัด

อุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) เพื่อพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว ปรากฏ

วาไมมีคณะทํางานการขับเคลื่อนฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม โดยฝายเลขานุการ

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่9/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการป 2564 

3.1.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
ผูแทน ผอ ศพก อต :  สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ป 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 

) การเบิกจายงบประมาณรวมรอยละ 23.59 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา/ กปจ. (ตัว) 3,000,000 20,000 0.66 

พัฒนาและผลิตสัตวน้ําพันธุด/ี กพก. (ตัว) 76,400 0 0 

โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวน้าํจืดของไทย (ตัว) 1,000,000 40,000 4.00 

โครงการทฤษฎีใหม (ตัว) 0 0 0 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ฟารม) 262 0 100.44 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธ ฯ (ฟารม) 17 3 13.04 

งานวิจัย (เรื่อง) 1 0 0 

 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 

จําหนายพันธุสัตวน้ํา   1,045,275.00 ตัว 
รายได        296,065.00 บาท 
รายจายรวม                                   86,212.00 บาท 

งบลงทุนปงบประมาณ ป 2564 

1. ปรับปรุงโรงเพาะฟก   2,100,000  บาท 

2. ปรับปรุงบอดินขนาด 1200 ตรม. เปนผนัง คสล. จํานวน 2 บอ 1,888,300  บาท 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
3.1.2 ศูนยวิจัย/ 
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3.1.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 

ผอ ศพจ สโุขทัย :  แผนการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้  

โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (จระเข) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.1.3  หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 
ไมมีรายงาน 

1.1.4 สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

3.1.4.1 เรื่อง ประกาศหวงเวลาใหผูประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ํา
ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 

หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง : ดําเนินการลงประกาศของสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง 
ประกาศหวงเวลาใหผูประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มายื่นขอรับ
ใบอนุญาต พ.ศ. 2563 ที่ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา หนา 14 เลม 137 ตอนพิเศษ 255 ง ลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2563 และขอใหประมงอําเภอแจงประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง มายื่นขอรับ
ใบอนุญาต นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช ภายในระยะเวลา 90 วัน ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถึง 
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 โดยใหยกเวนคาธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.2563  

3.1.4.2 เรื่อง การติดตามเรงรัดการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง : ดวยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ) ไดมีขอสั่งการใน
ประเด็นการดําเนินการดานการประมงพ้ืนบานและประมงพาณิชยที่เกี่ยวของกับจังหวัดจะตองดําเนินการดังนี ้

  - ใหจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจติดตามเรงรัดการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายใน
พื้นที่ โดยมีผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ เปนประธานคณะทํางาน ประมงจังหวัดอุตรดิตถ คณะทํางานและ
เลขานุการ และ หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง ปฏิบัติหนาที่คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  - เรงรัดการดําเนินการบังคับใชกฎหมายแรงงานตางดาวโดยเฉพาะการดําเนินการเกี่ยวของกับ
การคามนุษย 

3.1.4.3 เรื่อง แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ ปงบประมาณ 
2564 
หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง : ประชุมชี้แจงแนวทางการกําหนดเขตพื้นที่ฯ/กําหนดเครื่องมือ ในอาง

เก็บน้ําหวยน้ํารี และการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (น้ําปาไหลหลาก) อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

3.1.4.4 เรื่อง การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร: สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 ณ วันที่  29 กันยายน 
พ.ศ.2563 ดังนี้ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

440,810.00 186,249.35 254,560.65 42.25 % 
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3.1.4.4 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานโครงการดานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงที่รวม
บูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2564 

หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง : แผนการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 

2564 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล หมายเหตุ 

1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้งสัตวน้ํา/กิจกรรม
เตรียมความพรอม (ฟารม) 

31 0 อยูระหวางดําเนินการคดัเลือกเกษตรกร 

2. โครงการสงเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri map)/
การติดตามผลงาน ป 2563 

10 0 - 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/กิจกรรมสงเสรมิเกษตร
ทฤษฎีใหมดานการประมง 

135 0 อยูระหวางดําเนินการคดัเลือกเกษตรกร
เปาหมาย ป 60-63 

4. โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 352 55 ใน 5 อําเภอ 15 ตําบล 

มตทิี่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

  - 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   5.1 แนวทางการสนับสนุนพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา 

หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง : ทางกลุมบริหารจัดการดานการประมงไดจัดทําแผนและแนว

ทางการสนับสนุนพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําในปงบประมาณ 2564 อําเภอละ 200,000 ตัว ในรูปแบบตารางเอ็ก

เซล โดยขอใหทางประมงอําเภอทุกทานจัดสงสรุปแผนฯ มาทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ผูแทน ผอ ศพก อต : ชี้แจงเรื่องเอกสารในการไปรับพันธุสัตวน้ํา ขอใหทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถหรือ

ประมงอําเภอ ใหลงลายมือชื่อ และลงพื้นที่แหลงน้ําที่นําพันธุสัตวน้ําไปปลอยดวยทุกครั้ง 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ขอใหทางประมงอําเภอทุกทานจัดสงสรุปแผนฯ ปงบประมาณ 2564 
และตรวจสอบเอกสารใหครบถวนในการไปพันธุสัตวน้ํา 

 5.2 การพิจารณา การชดเชยใหการสนับสนุนพันธุปลาใหแกผูประสบอุทกภัย ในพื้นที่

อําเภอทาปลา จํานวน 205 ราย อําเภอฟากทา 11 ราย อําเภอบานโคก 15 ราย 

หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง : สรุปจํานวนผูไดความเสียหายจากอุทกภัย (น้ําปาไหลหลาก) ดาน

ประมง รวม 347 ราย ผูประสบอุทกภัยฯ ที่มีสิทธิ์ไดรับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง จํานวน 233 

ราย และขอใหทางศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถพิจารณาใหการสนับสนุนพันธุปลาใหแกผู

ประสบอุทกภัย 

ผูแทน/ 
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ผูแทน ผอ ศพก อต : รับเรื ่องเพื ่อเสนอเรื่องใหทางผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
อุตรดิตถพิจารณาและจะแจงทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถตอไป 
มตทิี่ประชุม    เห็นชอบในหลักการ 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

- ไมมี - 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 
 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


