ผู้มาประชุม

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 10/2560
วันศุกร์ท่ี 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
----------------------1. นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ว่าที่ ร.ต.ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3. นางสุชีลา อุบลสอาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
4. นางสาวชยาภรณ์ อุดม
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
5. นายสารอง อินเอก
ประมงอาเภอหล่มสัก
6. นางพรรณภา มีขุน
ประมงอาเภอวิเชียรบุรี
7. นายศิวะ ธนาพล
ประมงอาเภอชนแดน
8. นายพิเชษฐ์ จั่นตอง
รักษาราชการแทนประมงอาเภอศรีเทพ
9. นางมุกมณี แสนอภัย
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
10. นางสาวสมมาศ บุญยวง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
11. นางโสภา พยัคฆเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
12. นางสาวจารุวรรณ แจ่มผล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
13. นางสาวสุดารัช แก้วอาภา เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นางสาวอรุณา เมืองหมุด นักวิชาการประมงชานาญการ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายจิรศักดิ์ รักประเสริฐ ประมงอาเภอหล่มเก่า ลาป่วย
2. นายสารอง อินเอก ประมงอาเภอหล่มสัก ติดราชการ
3. นายรวีร์ฤทธิชัย หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดฯ สระบุรี ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ประจ าเดื อ นหั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ าจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. และการประชุม Morning Brive เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีข้อราชการและกาชับให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1. นโยบายตลาดประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทาการเปิดงานตลาดประชารัฐ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรม ซึ่งมีเกษตรกรลงทะเบียน จานวน 1,002 ราย ข้อมูล ณ วันที่
28 พฤศจิกายน 2560 และฝากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสามารถนาสินค้าวางจาหน่ายได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส.
โดยเน้นสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP

-22. การปฏิ บัติ หน้ าที่ของจิ ตอาสา ภารกิ จที่ต้ องปฏิ บั ติหลั งจากเสร็จสิ้นงานถวายพระเพลิ ง
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย (1) การรับเสด็จ (2) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่/ความสะอาดของพื้นที่ (3) การทา
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งการแต่งกายให้งดใส่ปอกแขน
3. ฤดูการท่องเที่ยว เน้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถบนถนน และขอความร่วมมือให้
เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
4. หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งเรื่องงบพัฒนาจัง หวัด ปีงบประมาณ 2561
ไม่ให้หน่วยงานเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง และให้งดการจัดซื้อปัจจัยแจกจ่ายเกษตรกร และสาหรับหน่วยงานไหนที่ยัง
ไม่ได้ส่งโครงการ ขอให้เร่งดาเนินการเพื่อจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อนุมัติต่อไป
5. ปลัดจังหวัด แจ้งเรื่องการออกพื้นที่จังหวัดเคลื่อนที่ ขอให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่สารวจ
ความพร้อมของสถานที่โดยเฉพาะสานักงานประมงจังหวัด กรณีที่สถานที่จัดงานมีแหล่งน้า ควรมี การแจกจ่าย
พันธุ์สัตว์น้าให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงานด้วย ไม่ควรแจกแค่เอกสารอย่างเดียว
6. งานมะขามหวาน ประจาปี 2561 กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2560
บริเวณหน้ าศาลากลางจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ซึ่ ง ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด จะได้ มี ก ารร่ วมจั ด กิ จ กรรมในนาม
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาหรับรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
เชิญฝ่ายเลขานุการ แจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและรับรองรายงาน
การประชุม
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
เรี ยนท่ านประมงจั งหวั ดและผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ าน ส าหรั บรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่
9/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 12 หน้า ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียด
และประสงค์ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดส่วนใดแจ้งได้ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ข้อ 1.6 จาก การจัดตู้โชว์ปลาคาร์ฟ ใต้ฐานองค์พระใหญ่
เป็น การจัดทาบ่อปลาคาร์ฟ บริเวณสวนสาธารณะข้างองค์พระใหญ่
มติที่ประชุม เห็นชอบแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ข้อ 1.6 จาก การจัดตู้โชว์ปลาคาร์ฟ ใต้ฐานองค์พระใหญ่
เป็น การจัดทาบ่อปลาคาร์ฟ บริเวณสวนสาธารณะข้างองค์พระใหญ่

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
1. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย งบประมาณจากกระทรวงฯ หรืองบเงินทกรองราชการ
จังหวัด มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา
2. คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิตามคาสั่งที่แต่งตั้งใกล้จะครบ
กาหนด ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
3. การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานร่ ว มกั น พิ จ ารณาจั ด สรรพั น ธุ์ ป ลา ตามโครงการแปลงใหญ่
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งดาเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เร่งดาเนินการจัดทาคาสั่ง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ผลการปฏิบัติงาน/แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561)
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
นางอรุณา เมืองหมุด นักวิชาการประมงชานาญการ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก Zoning by Agri Map เป้าหมาย 21 ราย ซึ่งกิจกรรมที่
ต้องดาเนินการร่วมกับสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ติดตามผล จานวน 2 ครั้ง (ก่อน และ หลัง)
- ลงพื้นที่ตรวจสอบให้คาแนะนาแก่เกษตรกร
ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ ขอทราบวันที่ที่จะลงพื้นที่สารวจ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อศูนย์วิจัยฯ จะได้กาหนดแผนการดาเนินงานได้
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
เรียนท่านประมงจังหวัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก
Zoning by Agri Map กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ได้ดาเนินการลงพื้นที่สารวจคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการได้ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดจะได้ดาเนินการจัดส่งให้ศูนย์วิจัยฯ ทราบต่อไปครับ
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดเพชรบูรณ์ เป้าหมาย 250 ราย ศูนย์วิจัย
ฯ ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามรายชื่อที่สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดส่งให้ เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงทะเบี ยนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ย ง
สัตว์น้าที่ขึ้นทะเบียน จานวนทั้งสิ้น 8,525 ราย พื้นที่เลี้ยงรวม 33,305.93 ไร่ สาหรับปีงบประมาณ 2561

-4แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1. หนี้สิน 2. ต่ออายุฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า กรณีที่หมดอายุ ตามเอกสารที่แจกให้
ประมงอาเภอทุกท่านแล้ว ประกอบด้วย
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จานวน 610 ฟาร์ม
- อาเภอหล่มสัก
จานวน 436 ฟาร์ม
- อาเภอหล่มเก่า
จานวน 1,352 ฟาร์ม
- อาเภอหนองไผ่
- อาเภอชนแดน
- อาเภอวิเชียรบุรี
- อาเภอศรีเทพ
- อาเภอบึงสามพัน
- อาเภอวังโป่ง
- อาเภอเขาค้อ
- อาเภอน้าหนาว

จานวน 271 ฟาร์ม
จานวน 16 ฟาร์ม
จานวน 446 ฟาร์ม
จานวน 180 ฟาร์ม
จานวน 52 ฟาร์ม
จานวน 7 ฟาร์ม
จานวน 12 ฟาร์ม
จานวน 0 ฟาร์ม
รวมจานวน 3,382 ฟาร์ม
2. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง เป้าหมาย 250 ราย ก าหนดจัดฝึกอบรม
เกษตรกร ดังนี้
- วันที่ 15 ธันวาคม 2560 อาเภอศรีเทพ
- วันที่ 18 ธันวาคม 2560 อาเภอชนแดน
- วันที่ 19 ธันวาคม 2560 อาเภอวิเชียรบุรี
- วันที่ 20 ธันวาคม 2560 อาเภอหล่มสัก
- วันที่ 21 ธันวาคม 2560 อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
- วันที่ 22 ธันวาคม 2560 อาเภอหนองไผ่
3. โครงการประมงอาสา เป้าหมาย 30 ราย กาหนดจัดฝึกอบรม วันที่ 13 – 14 ธันวาคม
2560 ณ บ้านริมดอยรีสอร์ท ตาบลท่าพล อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป้าหมาย 90 ราย
ประมงอาเภอที่จัดส่งใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 75 ราย แยกเป็น
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 15 ราย
- อาเภอหล่มสัก จานวน 15 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี จานวน 15 ราย
- อาเภอชนแดน จานวน 15 ราย
- อาเภอศรีเทพ จานวน 15 ราย
ยกเว้น อาเภอหนองไผ่ ยังไม่ได้จัดส่งใบสมัคร

-56. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์)
ปีงบประมาณ 2560
- ศูนย์หลัก จานวน 11 ศูนย์ 11 อาเภอ
- ศูนย์เครือข่าย จานวน 33 ศูนย์ 11 อาเภอ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
- ศูนย์เครือข่าย 11 ศูนย์ 11 อาเภอ/ปี
สาหรับปีงบประมาณ 2561 กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ สาหรับดาเนินโครงการแยกเป็น ศูนย์หลัก (เดิม)
2,500.- บาท และศูนย์หลัก (ใหม่) 5,000.- บาท
7. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย 751 ราย แยกเป็น
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 129 ราย
- อาเภอเขาค้อ
จานวน 36 ราย
- อาเภอชนแดน
จานวน 75 ราย
- อาเภอบึงสามพัน
จานวน 87 ราย
- อาเภอวังโป่ง
จานวน 83 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี
จานวน 82 ราย
- อาเภอหนองไผ่
จานวน 44 ราย
- อาเภอหล่มเก่า
จานวน 76 ราย
- อาเภอหล่มสัก
จานวน 64 ราย
- อาเภอศรีเทพ
จานวน 75 ราย
ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
8. โครงการระบบส่ง เสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพี ย น) ปี ง บประมาณ 2561
เป้าหมาย 35 ราย สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรระหว่างวัน ที่ 8 – 9 ธันวาคม 2560 พื้ นที่ตาบลชอนไพร อาเภอเมือ ง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
สาหรับแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ จะต้องดาเนินการลงพื้นที่ ติดตาม
ประเมินผล เก็บรายละเอียดเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อบันทึกข้อมูลใน Big Farm
9. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง Zoning by Agri Map เป้าหมาย 21 ราย
พื้นที่อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ได้ดาเนินการลงพื้นที่ชี้แจงและรับสมัครเกษตรกร
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว พื้นที่ดาเนินการตาบลนางั่ว ตาบลน้าร้อ น และตาบลนาป่า อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
10. กิ จกรรมพั ฒ นาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้ าหมาย 250 ราย สานัก งานประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมเกษตรกรแล้วเสร็จ
จานวน 170 ราย พื้นที่อาเภอวังโป่ง อาเภอหนองไผ่ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอาเภอหล่มเก่า

-611. กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย 10 ราย พื้นที่
ดาเนินการ อาเภอศรีเทพ
12. โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าจากการเลี้ยงสัตว์น้า (งบตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปีงบประมาณ 2561) พื้นที่อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอหล่มเก่า และอาเภอหล่มสัก รายละเอียดการดาเนิน
โครงการฯ สาหรับปีงบประมาณ 2561 ไม่มีการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้าแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร
- กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงปลานิลด้วยวัสดุในท้องถิ่น
- กิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
- กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า 15 แห่ง (ปลานิล 12 แห่ง ปลาดุก 3 แห่ง)
- กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน 2 วัน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
- กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผล
ตัวอย่างฟาร์มในการคัดเลือกเพื่อเป็นจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า 15 จุด
1. เป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้า 60 %
2. สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้าให้แก่ผู้ที่สนใจได้
3. เป็นแหล่งเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปศึกษาดูงานได้
4. มีการจดบันทึกฟาร์มอย่างสม่าเสมอ
5. มีอาคารสามารถติดตั้งป้ายเรียนรู้ด้านการประมง จานวน 7 ป้าย
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งรายงานผล/แผนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง)
1.1 ช่วงเวลาประสบภัย วันที่ 16 – 20 กันยายน 2560 พื้นที่อาเภอหล่มสัก เกษตรกร
ได้รับความเสียหาย จานวน 10 ราย พื้นที่เสียหาย จานวน 24.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 103,512.50 บาท
ซึ่งเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว และจะดาเนินการส่งเอกสารหักล้างเงินยืมทดรองราชการจังหวัด
ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

-71.2 ช่วงเวลาประสบภัย วันที่ 4 – 30 ตุลาคม 2560
อำเภอ

ตำบล

หล่มสัก

ตำลเดี่ยว
หนองไขว่
วัดป่ำ
ฝำยนำแซง
ปำกดุก
สักหลง
ห้วยไร่
รวม 7 ตำบล
เมืองเพชรบูรณ์ นำงั่ว
ท่ำพล
ชอนไพร
ห้วยสะแก
ระวิง
รวม 5 ตำบล
หนองไผ่
กองทูล

รวมทั้งจังหวัด

จำนวน
(รำย)
2
11
3
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
34
3
12
2
2
3
13
3
70
1
2
12 99
1
1

หมู่ที่

จำนวนหมู่บ้ำน

5,7
7,8,12
7
5
4
1
7
2,7,10
3,13
4,6,10
3,9,10
1
2

รวม 1 ตำบล
13 ตำบล

1
23

1
134

จำนวน ประมำณควำมเสียหำย
พื้นที่
บ่อ
(ไร่)
(บำท)
19.00 11
95,000.00
27.00 18
135,000.00
1.00
1
5,000.00
2.50
1
12,500.00
3.00
1
15,000.00
5.00
1
25,000.00
1.00
1
5,000.00
34
58.50
292,500.00
25.50 12
127,500.00
5.75
2
28,750.00
23.00 13
115,000.00
332.50 70
1,662,500.00
2
10.00
50,000.00
396.75 99
1,983,750.00
1.00
1
5,000.00
1.00
456.25

1
134

5,000.00
2,281,250.00

วงเงินช่วยเหลือ
(บำท)
80,275.00
114,075.00
4,225.00
10,562.50
12,675.00
21,125.00
4,225.00
247,162.50
107,737.50
24,293.75
97,175.00
1,404,812.50
42,250.00
1,676,268.75
4,225.00
4,225.00
1,927,656.25

และจะนาเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินทดรอง
ราชการในอานาจของผู้ว่าราชการฯ
2. สรุปการรับแจ้งข้อมูลผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภท กุ้งก้ามแดง
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2560
ประเภทกำรเลียง
ลำดับ

กุ้งก้ำมแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช

บ่อดิน บ่อคอนกรีต นำข้ำว

ที่

อำเภอ

จำนวนฟำร์ม (บ่อ)

(บ่อ)

(แปลง)

อื่นๆ

Procambarus clarkii

Cherax spp.

(ตัว)

(ตัว)

1

เมืองเพชรบูรณ์

242

44

1,353

4

622

10,738

65,345

2

หล่มสัก

203

50

499

0

533

1,407

44,389

3

เขำค้อ

26

6

55

0

21

0

2,745

4

ชนแดน

50

3

140

0

58

66

13,098

5

บึงสำมพัน

60

25

213

0

206

2,175

24,393

6

วังโป่ง

17

0

41

0

37

200

5,545

7

วิเชียรบุรี

105

24

291

0

322

180

19,719

8

ศรีเทพ

26

6

66

0

60

2

4,556

9

หนองไผ่

85

21

515

0

262

304

17,258

10

หล่มเก่ำ

27

26

72

0

19

49

6,284

11

นำหนำว

4

0

30

0

3

0

1,124

845

205

3,275

4

2143

16386

204,456

รวม

-8ตามที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์วิจัยและพั ฒ นาการเพาะเลี้ยงสัต ว์น้ าจืด เขต 3 (พิจิตร) วิท ยากรจากกองพัฒ นาระบบการรับ รอง
มาตรฐานฯ และกองควบคุมการค้าสัตว์น้า กรมประมง ซึ่ง ตามนโยบายการดาเนินงานด้านสัตว์น้าควบคุม
ปีงบประมาณ 2561 กรมประมงได้มอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดฯ เป็ นหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ค าแนะน าส่ ง เสริ ม แก่ เกษตรกร ซึ่ ง ศู น ย์ วิ จั ย ฯ จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคาดว่ามีเกษตรกรเป้าหมาย จานวน 50 ราย พื้นที่จัง หวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก โดย
เกษตรที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายโดยเคร่งครัด ตามประกาศฯ จานวนทั้งสิ้น 4
ฉบับ ซึ่ง ฉบับที่ 4 ล่าสุด ได้กาหนดไว้ว่า ผู้ที่ทาหน้าที่รวบรวมเพื่ อจาหน่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า แมคโคร
โลตัส หรือตามท้องตลาด ที่นามารวบรวมเพื่อขายให้ผู้บริโภคสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องจดแจ้ง และ
ในส่วนภารกิจของสานักงานประมงจังหวัดที่จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรับจดแจ้ง ในกรณีที่รับจดแจ้ง
สามารถดาเนินการออกใบรับคาขอให้เกษตรกรได้ทันทีโดยไม่ต้องดาเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์ม แต่ถ้า
กรณีที่เกษตรกรขอขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์ม ตาม แบบ ทบ.1 ก่อนการรับขึ้น
ทะเบียนฯ
ในกรณีที่ลงพื้นที่ให้คาแนะนาแก่เกษตรกร เพื่ อให้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย ขอความ
ร่วมมือประมงอาเภอทุกอาเภอให้คาแนะนาเกษตรกรในพื้นที่ ที่ประสงค์เลี้ยงกุ้งก้ามแดงให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ให้ถูกต้อง และรายงานผลการจดแจ้งให้กลุ่มฯ ทราบด้วย
3. โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรม
๑. จัดนิทรรศการความรู้ด้านการประมง
๒. ประชาชนรับบริการ
3. มอบพันธุ์สัตว์น้า

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

11
500
220,000

1
38
20,000

และครั้ง ที่ 2/2561 กาหนดขึ้นในวัน ที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลวังหิน หมู่ที่ 3
ตาบลวังหิน อาเภอวังโป่ง
4. การดาเนิ นการสรรหาคณะกรรมการประมงประจาจัง หวัดเพชรบู รณ์ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ใน
คณะกรรมการประมงประจ าจั งหวัด ซึ่ ง ครบวาระในวั น ที่ 8 กุม ภาพั น ธ์ 2561 ซึ่ ง ได้ แ ต่ง ตั้ ง เมื่ อ วัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านประมงน้าจืด 2. ด้านเพาะเลี้ยงสั ตว์น้า
3. ด้ านแปรรูป สั ตว์ น้ า 4. ด้ านวิช าการประมงและทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้อ ม และคณะกรรมการฯ ดั ง กล่า ว
สามารถดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการทบทวนขั้นตอนการดาเนินการจัดหา โดยจะต้องมี
การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ลงนามในคาสั่ง และดาเนินการ
คัดเลือกต่อไป

-9ขอความร่วมมือประมงอาเภอทุกท่านในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เหมาะสม ที่มีความสนใจ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย
1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประมง
สาหรับใช้ บริหารงานตามภารกิจ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 1,754,011.- บาท เบิกจ่ายแล้ ว
317,855.16 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,436,155.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.12 ของงบประมาณที่ได้รับ
ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว
2. การจัดส่งใบสาคัญเพื่อเบิกเงินค่าใช้จ่าย ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ
นางโสภา พยัคฆเดช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เรียนท่านประมงจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การจัดส่งใบสาคัญเพื่อเบิกเงินค่าใช้จ่าย
งานการเงินขอความร่วมมือทุกท่านดาเนินการ ดังนี้
1. ใบสาคัญค่าเช่าบ้าน ให้จัดส่งภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อจะได้บันทึกในระบบเบิกจ่ายเงิน
เงินจะได้ออกพร้อมเงินเดือน
2. ใบสาคัญค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ สามารถส่ง
ได้ตลอด แต่งานการเงินจะดาเนินการเบิกจ่ายให้เดือนละ 2 รอบ คือ วันที่ 10 และวันที่ 20 ของเดือน ทั้งนี้ เพื่อ
ความสะดวกในการส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที 6 เรื่อง อื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ โสภา พยัคฆเดช ผู้จดรายงานการประชุม
(นางโสภา พยัคฆเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ ชยาภรณ์ อุดม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ อุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

