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 รายงานการประชุม 
การประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator : FC)  

ครั้งท่ี 12/2563   
ณ  หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

วันพธุที ่6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 

………………………………………………………………………………………… 

รายช่ือผูเขาประชุม 

1. นายนิพนธ อุปการัตน  ประมงจังหวัดอุตรดิตถ             ประธาน 
2. วาที่ ร.ต.สมนึก  คงทรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
3. นางปริญดา รัตนแดง  ผู อํ านวยการศูนย วิจั ยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ํ าจื ด 

                                      สุโขทัย 
4. นายบํารุง  อินกอ   น าย ท า ย เรื อ  ส .2  แ ท น  หั ว ห น าห น ว ย ป อ งกั น แ ล ะ 

      ปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 
5. นายสันติพันธุ โชติดิลก  หัวหนากลุมบริหารการจัดการดานการประมง 
6. นายฐาปกรณ ลิ่มบรรจง  หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 
7. นางสาวดวงเดือน มีสม  หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 
8. นายโชคชัย เผาชู   ประมงอําเภอพิชัย 
9. นายชยุตม ตั้งฐานานุศักดิ ์  ประมงอําเภอตรอน 
10. นางสาวจีระนันท กนัรัตน  ประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

รายช่ือผูไมเขาประชุม 
1. นายวิจักษ ขุนพลชวย   ประมงอําเภอทาปลา            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 12/2563 
และขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธาน  :  สถานการณโควิดจังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถกําหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาด

โรคโควิด-19 อยางเขมขน ผูเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง 9 จังหวัด กักตัวที่บาน 14 วัน นายผล ดําธรรม ผูวาราชการ 

                    /จังหวัดอุตรดิตถ... 
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จังหวัดอุตรดิตถ ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุตรดิตถ ไดออกหนังสือประกาศเรื่อง มาตรการเฝา

ระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคฯในประเทศไทยไดขยายขอบเขตเปนวงกวางกระจายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการติดเชื้อ

ภายในประเทศมีจํานวนสูงขึ้นในแตละวัน เพื่อใหมาตรการเฝาระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาว

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุตรดิตถจึงกําหนดมาตรการเฝาระวังฯ 

และขอความรวมมือประชาชนปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  11/2563                                                                   
เลขานุการฯ :  สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ ไดแจงเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ใหคณะทํางานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง

จังหวัดอุตรดิตถ (Fisheries Co-ordinator:FC) เพื่อพิจารณารายงานการประชุมดังกลาว 

ปรากฏวาไมมีคณะทํางานการขับเคลื่อนฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม โดยฝาย

เลขานุการไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่11/2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

  3.1 ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการป 2564 
3.1.1 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 

ผอ ศพก อต :  สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ป 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 )  

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล รอยละ 

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา/ กปจ. (ตัว) 3,000,000 110,000 3.60 

พัฒนาและผลิตสัตวน้ําพันธุด/ี กพก. (ตัว) 76,400 4,200 5.49 

โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวน้าํจืดของไทย (ตัว) 1,000,000 92,500 9.25 

โครงการทฤษฎีใหม (ตัว) 270,000 0 0 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ฟารม) 262 37 14.12 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธ ฯ (ฟารม) 17 10 58.82 

งานวิจัย (เรื่อง) 1 0 10 

 
หัวหนากลุมพัฒนาฯ :  โครงการทฤษฎีใหม แผนการดําเนินงานแจกปจจยัพันธุปลา 2,000 ตัว และอาหาร 2 กระสอบ 
จํานวน 135 ราย ใหทางสํานักงานประมงจังหวัดฯ จัดซื้อ ขณะนี้อยูในชวงรองบประมาณในการดําเนินการ  
ผอ ศพก อต :  ขอใหทางจังหวัดสงแผนรายเดือนในการแจกพันธุปลา 
                            /เงินทุนหมุน........       
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เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 
จําหนายพันธุสัตวน้ํา   2,649,405.00 ตัว 
รายได        754,100.00 บาท     
รายจายรวม                                 559,487.00  บาท 
คาใชจายตอรายได (รอยละ)     74.19 

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  

งานวิจัย 2564 

เรื่อง การคัดพันธุปลากาดําเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต  (2564-2567) 

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) 

ประชาสัมพันธรับสมัครเกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพ ดาน
การประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสงเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง จํานวน 175 ราย 

คุณสมบัต ิ 

- มีอายุระหวาง 15 – 24 ป  
- มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดสุโขทัย 
- มีบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

3.1.3 หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ 

ผูแทนหนวยปองกันฯ :  ผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนธันวาคม 2563  ปงบประมาณ 2564 
รายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ สรุป

แผน-ผลการปฏิบัติงาน ป 2564 ดังนี้ 

กิจกรรม แผน ผล 

1.กิจกรรมควบคุมเฝาระวังการทําการ
ประมงพ้ืนที่แหลงน้ําจืด 

12 ครั้ง 3 ครั้ง 
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 -   ออกปฏิบัติงานรวมกับประมงอําเภอพิชัย ควบคุมการทําประมงในพื้นที่แหลงน้ําจืด 1 ครั้ง  

รายงานผลการจับกุม เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปงบประมาณ 2564  

1. ตรวจยึด 1 คด ี

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ 

3.1.4 เรื่อง การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 
หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร: สรุปการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ รอยละ 

1,192,970.00 563,568.00 622,209.99 47.26% 

3.1.4.1 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานโครงการดานการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงที่รวม
บูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2564 

หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง : แผนการปฏิบัติงานโครงการที่รวมบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2564 

งานโครงการ/กิจกรรม แผน ผล หมายเหตุ 

1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้งสัตวน้ํา/กิจกรรม
เตรียมความพรอม (ฟารม) 

31 6 รายงานกรม จํานวน 6 ราย 

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

10 0 อยูระหวางดําเนินการ 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/กิจกรรมสงเสรมิเกษตร
ทฤษฎีใหมดานการประมง 

135 0 อยูระหวางดําเนินการสงมอบปจจยัการ
ผลิต 

4. โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม    

 

หัวหนากลุมพัฒนาฯ : ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 

 1. กําหนดพื้นที่เขารวมโครงการตามเปาหมายของโครงการ พบวา  

- พื้นที่ของเกษตรกรอยูในเขตเทศบาล สวนใหญเปนที่อยูอาศัยและมีมูลคาสูงไมจูงใจใหเกษตรกร

เขารวมโครงการ 

- พื้นที่ของเกษตรกรอยูในสวนของพื้นที่ของสวนราชการ 

- พื้นที่ของเกษตรกรที่สมัครเปนพื้นที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับการขุดสระหรือกักเก็บน้ํา 

2. การขอถอนตัวและยกเลิกของเกษตรกรและผูรับจางที่ไดรับที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารวม

โครงการ 

- เกษตรกรไมประสงคขุดสระน้ําในพื้นที่ 

- มีสระน้ําเดิมอยูแลวไมประสงคจะขุดสระใหม 

                /- จากการสํารวจ.... 



 
 

5/5 

- จากการสํารวจพบวาคุณสมบัติของดินไมสามารถขุดสระน้ําเพื่อเก็บกักน้ําได 

- เจาของเอกสารสิทธิ์ไมยินยอมใหขุดสระ 

มติท่ีประชุม รับทราบ          

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 

   4.1 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 
และตรวจสอบเอกสารใหครบถวนในการไปรับพันธุสัตวน้ํา 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไมม ี - 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  :  6.1 เรือประมงของกลาง  
ฝายเลขานุการฯ : ระเบียบกรมประมงวาดวยเรื่องการจัดการของกลางที่เปนเรือประมง และสัตวน้ําหรือ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําในคดีความผิดตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2562 ขอ 10 กรณีเรือประมงของกลาง เปนเรือประมงที่เจาของเรือหรือผูควบคุมเรือไมประสงคใหกักไว ณ 
สถานที่แหงใด และไมยินยอมรับผิดชอบคาใชจายในการดูแลรักษาเรือประมงนั้น หรือเปนเรือประมงที่มิไดจด
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเรือไทย หรือเปนเรือไรสัญชาติ หากโดยสภาพของเรือประมงดังกลาวถาหนวงชาไวจะ
เปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรือคาใชจายในการดูแลรักษา จะเกินสวนกับมูลคาของเรือประมงนั้น ใหนํา
เรือประมงดังกลาวไปดําเนินการขายทอดตลาด เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดใหหักคาใชจายในการขายทอดตลาด 
ทัง้นี้ ในการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

กรณีเรือประมงของกลางตามวรรคหนึ่งไมไดถูกขายทอดตลาดไปกอน เมื่อศาลมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหริบเรือประมง ใหสํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการจัดการกับเรือประมงดังกลาว ดวยวิธีการ
ทําลายขายทอดตลาด หรือยกใหหนวยงานราชการ หรือนํามาใชประโยชนในราชการ หรือดําเนินการ 
โดยวิธีการอื่นตามที่ เห็นสมควรโดยได รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประมง เวนแตศาลจะมีคํ าสั่ ง 
เปนอยางอ่ืน 
ประมงอําเภอพิชัย : ในสวนของเรือประมงของกลางที่ยึดมาไดนั้น ศาลคําพิพากษาถึงที่สุดใหริบเรือประมง
และใหสํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการจัดการกับเรือประมง 
 
             /มติที่ประชุม...... 



 
 

6/5 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 
 

      (นางสาวเมวิกา   ศรีฉ่ํา)           ผูจดรายงานการประชุม 

      เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

 

                                                             (นางสาวดวงเดือน  มีสม)           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                   หัวหนากลุมบริหารและยุทธศาสตร 


