รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2560เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
-------------ผู้มาประชุม 1. นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ว่าที่ ร.ต.ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3. นางสุชีลา อุบลสอาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
4. นางสาวชยาภรณ์ อุดม
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
5. นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ไสว ประมงอาเภอเมืองเพชรบูรณ์
6. นายจิรศักดิ์ รักประเสริฐ
ประมงอาเภอหล่มเก่า
7. นายธนากร อ่อนพรหม
ประมงอาเภอหนองไผ่
8. นายสารอง อินเอก
ประมงอาเภอหล่มสัก
9. นายพิเชษฐ์ จั่นตอง
ประมงอาเภอศรีเทพ
10. นางมุกมณี แสนอภัย
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
11. นางสาวสมมาศ บุญยวง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
12. นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
13. นางสาวจารุวรรณ แจ่มผล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
14. นางสาวสุดารัช แก้วอาภา เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายเมธา คชาภิชาติ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เพชรบูรณ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ นางสาวชยาภรณ์ อุดม ย้ายมาจากกลุ่มทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ มาดารงตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิ บัติการ หั วหน้ากลุ่ ม
บริหารและยุทธศาสตร์ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับและยินดีร่วมงาน
2. การดาเนินการด้านเตือนภัยภัยแล้งแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า สานั กงานประมงจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยแล้ง กลุ่มบริหารจัดการฯ
ประมงอาเภอ อาจใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเวลาพบปะกลุ่มเกษตรกร
และประมงจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และเมื่อดาเนินการแล้วให้
จัดทารายงานเสนอด้วย

-23. ตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 1/2560 ของทุกคน ตอนนี้ประมงจังหวัดได้ลงนามในแบบ
บันทึกข้อตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว และจะได้ถ่ายทอดให้กับทุกกลุ่มเพื่อดาเนินการรายงานผลให้ทันตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งกรมประมงกาหนดให้ทุกคนต้องรายงานผลตามตัวชี้วัดในระบบ DPIS ภายในวันที่ 16 17 มี น าคม 2560 และสานั กงานประมงประมงจั งหวัด เพชรบู รณ์ ได้ แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่น กรองฯ
เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ประมงจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่ม 3 กลุ่ม และประมงอาเภอหล่มเก่าเป็น
ตัวแทนประมงอาเภอทุกอาเภอ
4. การใช้รถยนต์สานักงาน เนื่องจากรถยนต์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานนาน คนที่ใช้รถไปราชการ
เมื่อรถยนต์คันที่ใช้มีปัญหา ให้แจ้งกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ทราบทันที เพื่อจะได้ประสานช่างดาเนินการซ่อม
ได้รวดเร็ว และให้เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี –
ระเบียบวารที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
นายเมธา คชาภิชาติ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดสรรพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร ตามโครงการทฤษฎีใหม่ ไม่มีปัญหาในด้านการจัดสรร
ซึ่งปัจจุบันมีการทยอยมอบให้เกษตรกร โดยศูนย์ฯ ได้มีการสรุปจานวนพันธุ์ปลาที่จัดสรร และแหล่ งน้าที่ปล่อย
เป็นรายเดือน
2. การเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
ได้ดาเนินการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ซึ่งคาดว่าจะสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้าได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2560
และถ้าจะจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งขอให้เป็นแหล่งน้าปิด
3. การตรวจประเมินฟาร์ม เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
ไม่ได้รับผิดชอบในการตรวจประเมินฟาร์มเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น จึงขอ
ความร่วมมือสานักงานประมงจังหวัดร่วมประสานพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมของฟาร์ม
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ดาเนินการ ดังนี้
- กาหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2560 สถานที่ อ่างเก็บน้า
คลองลากง อาเภอหนองไผ่ มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประสานประมงอาเภอหนองไผ่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดเตรียมสถานที่ และทาหนังสือเชิญร่วมงาน

-3มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. โครงการทฤษฎี ใหม่ กลุ่มพั ฒนาและส่ งเสริมอาชีพการประมง กรมประมงได้จัดทาคาสั่ ง
แต่งตั้งคณะทางานเรียบร้อยแล้ว โดยมีประมงจังหวัด เป็นประธาน และประมงอาเภอทุกอาเภอ เป็นคณะทางาน
และได้มีการจัดประชุมระดับอาเภอ 5 ประสาน ประกอบด้วย 1. เอกชน 2. สถานศึกษา 3. ส่วนราชการ 4. ปราชญ์
เกษตรกร และ 5. Cell ต้นกาเนิด และได้กาหนดออกพื้นที่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 46 ราย ไร่ศรีอาพัน ตาบล
ชอนไพร อาเภอเมือง วันที่ 16 มีนาคม 2560
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ กาหนดให้สานักงานประมงจังหวัดดาเนินการคัดเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมถ่ายทารายการเดินหน้าประเทศไทย จังหวัดละ 1 ราย ซึ่งจะเริ่มออกอากาศประมาณ เดือนมิถุนายน 2560
(อยู่ ระหว่างคั ดเลือก) โดยเตรียมทะเบียนประวัติ เกษตรกร สมุ ดเยี่ยมของเจ้าหน้ าที่ และแบบติดตามผลการ
ดาเนินงาน (สอบถามความก้าวหน้าเกษตรกร) ได้คัดเลือกนายประดิษฐ หมู่ 2 ตาบลชอนไพร อาเภอเมือง
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จานวน 882 ศูนย์หลัก
ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายแล้ว จานวน 3 ศูนย์ โดยแต่ละศูนย์ จะต้องมีการจัดทาป้ายไวนิล จานวน 3 แผ่น
ประกอบด้วย 1. ป้ายแผนที่จัดตั้ง 2. ป้ายข้อมูลแหล่งจาหน่ายพันธุ์สัตว์น้า 3. ป้ายแนวทางเลือกการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
3. กิจกรรมส่งเสริมประมงแปลงใหญ่ เป้าหมายจานวน 50 ราย พื้นที่ดาเนินการ ตาบลห้วยสะแก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ กิจกรรมประกอบด้วย
- อบรมหลักสูตร “การรวมกลุ่ม การจัดตั้งสหกรณ์ และการแปรรูปปลานิล”
- สนับสนุนพันธุ์ปลานิล
- ให้คาแนะนาและรับสมัครการรับรองระบบการผลิตและผลผลิตสัตว์น้าตามมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า GAP
- แนะนาติดตาม
กาหนดให้รายงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เดือนละ 2 ครั้ง คือตัดยอดวันที่ 10 รายงานวันที่ 11
และตัดยอดวันที่ 25 รายงานวันที่ 26
4. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้ านการประมง เป้ าหมาย 250 ราย ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนิ นการ
คัดเลือกเกษตรกร ทั้งหมด 250 ราย และได้ดาเนินการอบรมเกษตรกรครบทั้ง 250 ราย
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมาย 250 ราย จัดฝึกอบรม 2 ครั้ง
- ด าเนิ น การคั ดเลื อกเกษตรกร ครบ 250 ราย และจั ด อบรมเกษตรกรครั้ งแรก
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 คาดว่าจะดาเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 2560
- คัดเลือกเกษตรต้นแบบ และถอดองค์ความรู้ จานวน 4 ราย

-46. โครงการประมงอาสา เป้าหมายเกษตรกร 30 ราย ดาเนินการดังนี้
- ติดตามประมงอาสา รายงานผลการปฏิบัติงานของประมงอาสา จานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2560 และครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2560
- ต่ออายุบัตรประมงอาสา รุ่นที่ 8 และมอบเสื้อ
- คัดเลือกประมงอาสาประจาจังหวัด
7. โครงการเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ เป้าหมาย ๑๐ ราย พื้นที่ดาเนินการ หมู่ ๑ และ หมู่ ๘
ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
8. โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri Map ด้านการประมง) พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอห้วยสะแก ซึ่งกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนา พร้อมแจกปัจจัยในพื้นที่
มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
1. นางบุญช่วย กุนเกลี้ยง หมู่ 12 ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
2. นายสงกรานต์ เมืองมาลย์ หมู่ 12 ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
3. นางอุใด เหมหาญ หมู่ 12 ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
4. นางกัลยา คลังถัน หมู่ 12 ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
5. นางสวอง เฉลิมพา หมู่ 12 ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ
- กรณีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ประมงอาเภอเป็นผู้ดาเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบ เมื่อกรมประมงได้ปรับปรุงระบบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนัดประมงอาเภอมาฝึกปฏิบัติต่อไป
- สารวจความพร้อมของอุปกรณ์สาหรับใช้ปฏิบัติงาน (เครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
2. การดาเนินการด้านภัยแล้ง กลุ่มฯ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้ อมูลข่าวสารทุกช่องทาง
เป้าหมาย 500 ราย และมอบหมายให้ประมงอาเภอ รายงานทุกวันที่ 18 ของเดือนตามแบบฟอร์มที่ได้แจกให้
ไปแล้ว
3. กลุ่มฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาประจาจังหวัด จึงขอแจ้ง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- งานกีฬาประจาจังหวัด กาหนดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่สถาบันพลศึกษา
สานักงานประมงจังหวัดสีเขียว โดยมีสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพ
- การจัดขบวนพาเหรด ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สานักงานประมงจังหวัดร่วม 10 คน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 2,000 บาท เสื้อกีฬา ตัวละ 180 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

-54.4 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้คุณอุดมลักษณ์ แก้วจีน รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน ให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
ตามที่สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
ซึ่งได้ดาเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดตามตารางสรุปผลการเบิกจ่ายที่
ทุกคนได้เห็นนะคะ สรุปการเบิกจ่ายสามารถดาเนินการได้ร้อยละ 51.90 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา
- ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มีเลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ อุดมลักษณ์ แก้วจีน ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ชยาภรณ์ อุดม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ อุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

