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 รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

ครั้งท่ี 11/2563   
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพฤหัสบดทีี ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. 

………………………………………………………………………………………… 

รายช่ือผูเขาประชุม 

1. นายนิพนธ อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ             ประธาน 
2. วาที่ ร.ต.สมนึก  คงทรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
3. นางปริญดา รัตนแดง   ผู อํานวยการศูนยวิ จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํ าจืด 

                                   สุโขทัย 
4. นายบํารุง  อินกอ   น ายท า ย เ รื อ  ส .  2  แทน  หั ว หน าหน ว ยป อ งกั นแล ะ 

      ปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 
5. นายสันติพันธุ โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
6. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
7. นางสาวดวงเดือน มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
8. นายโชคชัย เผาช ู   ประมงอําเภอพิชัย 
9. นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ์  ประมงอําเภอตรอน 
10. นายวิจักษ ขุนพลชวย   ประมงอําเภอบานโคก 
11. นางสาวจีระนันท กนัรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

รายช่ือผูไมเขาประชุม 

-  

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 11/2563 
และขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน 1.1 แตงตั้งผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําเขตราชการ เพิ่มเติม 

   สํานักงานผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง

แตงตั้งผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําเขตตรวจราชการ เพิ่มเติม คือ นายชัชวาล ออนวรรณะ 

           /พนักงานนิติกร...  



 
 

2/5 

พนักงานนิติกร กองการเจาหนาที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และนายธนชัย ลืออดุลย เจาพนักงานปกครอง

ชํานาญการ สํานักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง ปฏิบัติหนาที่สํานักงานตรวจราชการและเรื่องราวรอง

ทุกข สป.มท. ประจําเขตตรวจราชการที่ 17 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ 

สุโขทัย และอุตรดิตถ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และใชเปนขอมูลในการประสานการตรวจติดตามในโอกาสตอไป 

 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

   1.2 เนื่องดวยคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 1426/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 เรื่อง เลื่อนขาราชการ นายนิพนธ อุปการัตน ดํารงตําแหนง ประมงจังหวัด(ผูอํานวยการเฉพาะดาน(วิชาการ
ประมง)) สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง ตําแหนงประเภท อํานวยการระดับสูง 
 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  10/2563                                                                   
เลขานุการฯ :  สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ใหคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรม

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) เพื่อพิจารณารายงานการประชุม

ดังกลาว ปรากฏวาไมมีคณะทํางานการขับเคลื่อนฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

โดยฝายเลขานุการไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่10/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการป 2564 

3.1.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
ผูแทน ผอ ศพก อต :  สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ป 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 )  

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา/ กปจ. (ตัว) 3,000,000 80,000 2.67 

พัฒนาและผลิตสัตวน้ําพันธุด/ี กพก. (ตัว) 76,400 1,200 1.57 

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

โครงการทฤษฎีใหม (ตัว) 27,000 0 0 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ฟารม) 262 15 5.72 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธ ฯ (ฟารม) 20 7 35.00 

งานวิจัย (เรื่อง) 1 0 0 

                
 

  /เงินทุนหมุนเวียน.... 
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เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 
จําหนายพันธุสัตวน้ํา   1,952,655.00 ตัว 
รายได        523,710.00 บาท 
รายจายรวม                                 337,604.00 บาท 
คาใชจายตอรายได (รอยละ)     64.46 

งบลงทุนปงบประมาณ ป 2564 

1. ปรับปรุงโรงเพาะฟก   2,100,000  บาท 

2. ปรับปรุงบอดินขนาด 1,200 ตรม. เปนผนัง คสล. จํานวน 2 บอ 1,888,300  บาท 

    ลงนามในสัญญาแลวเมื่อ 8 ธันวาคม 2563  

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

บัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ของนางลมูล แกวคง หมดอายุ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 จึงไม

สามารถเขาระบบในการตรวจสอบไดและจะเปนรายใหมของปงบประมาณ 2565 จึงขอใหทางสํานักงานประมง

จังหวัดฯ ตรวจสอบเอกสารใหครบถวนเพื่อเปนไปตามแผนการดําเนินงานตอไป 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

3.1.2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย 

ผอ ศพจ สุโขทัย :  แผนการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้  

โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม (จระเข) 

กิจกรรม ใหความรูผูประกอบการ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมในพื้นที่ ใหดําเนินการได
ตามประกาศกําหนด (12 ราย สุโขทัย 3 ราย อุตรดิตถ 9 ราย) 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

3.1.3 หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 

ผูแทนหนวยปองกันฯ :  ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนธันวาคม 2563  ปงบประมาณ 2564 
รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ สรุปแผน-ผล

การปฏิบัติงาน ป 2564 ดังนี ้

กิจกรรม แผน ผล 

1.กิจกรรมควบคุมเฝาระวังการทําการ
ประมงพ้ืนที่แหลงน้ําจืด 

12 ครั้ง 3 ครั้ง 

 -   ออกปฏิบัติงานควบคุมการทําประมงในพ้ืนที่แหลงน้ําจืด 1 ครั้ง 3 วัน 
- ผลคดี  - ไมมี- 
- กิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนจัดงาน ณ อางเก็บน้ําหวยน้ํารี ต.จริม อ.ทาปลา  
- เขาพบผูนําชุมชน บานสีเสียด ต.จริม อ.ทาปลา  
           /รายงาน.. 
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รายงานผลการจับกุม เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปงบประมาณ 2564  

1. การใชกระแสไฟฟา จํานวน 1 คดี  

2. ตรวจยึดโพงพาง 3 คด ี

3. ยึดลอพัด (ไอโง) 1 คด ี

ปจจุบันพบผูกระทําผิดจับปลาสังกะวาดเปนสวนใหญ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

3.1.4 เรื่อง การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร: สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

1,185,970.00 557,568.00 628,402.34 47.01% 

3.1.4.1 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 

 

  3.1.4.2 ขอเชิญรวมเปนเกียรติเปดงานและรวมใหบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 

ประธาน : ดวยจังหวัดอุตรดิตถ กําหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจําป 2564 ในวัน

จันทรที่ 21 ธันวาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ วัดศรีสะอาด ตําบลน้ําอาง อําเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ ขอใหทางสํานักงานประมงประสานงานกับทางศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 

และหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ จัดกิจกรรมเผยแพรความรูใหแกประชาชนทั่วไป 

เชน เครื่องมือตรวจคุณภาพน้ํา เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย สงเสริมการเลี้ยงกบกระชังบก การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

เปนตน 

มติท่ีประชุม รับทราบ          

  /ระเบียบวาระ…. 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

 4.1 เรื่อง ประกาศหวงเวลาใหผูประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตว
น้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 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 ตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.2563 หลังจากวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2564 ทางสํานักงานประมงจังหวัดฯ จะงดรับคําขอ และขอใหทางประมงอําเภอ ประชาสัมพันธใหผู
ประสงคทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มายื่นขอรับใบอนุญาต โดย
ใหทางประมงอําเภอตรวจสอบ แจงผลภายใน 30 วัน 
   4.2 แนวทางการสนับสนุนพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา 

หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง : ทางกลุมบริหารจัดการดานการประมงไดจัดทําแผนและแนว

ทางการสนับสนุนพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําในปงบประมาณ 2564 อําเภอละ 200,000 ตัว ในรูปแบบตารางเอ็ก

เซล โดยขอใหทางประมงอําเภอทุกทานจัดสงสรุปแผนฯ มาทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

ผูแทน ผอ ศพก อต : ชี้แจงเรื่องเอกสารในการไปรับพันธุสัตวน้ํา ขอใหทางสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถหรือ

ประมงอําเภอ ใหลงลายมือชื่อ และลงพื้นที่แหลงน้ําที่นําพันธุสัตวน้ําไปปลอยดวยทุกครั้ง ถาไมสามารถมารับพันธ

ปลาตามแผน ทางศูนยจะนําพันธุปลาปลอยยังแหลงน้ําตาม 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ ขอใหทางประมงอําเภอทุกทานจัดสงสรุปแผนฯ ปงบประมาณ 2564 
และตรวจสอบเอกสารใหครบถวนในการไปพันธุสัตวน้ํา 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไมม ี - 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

- ไมม ี - 

 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


