รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 3/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
-------------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. นางสาวปริญดา รัตนแดง นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ แทน ผอ.ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สืบเนื่องจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเรื่องกาชับให้หน่วยงานช่วยกัน
ดาเนินการ ดังนี้
1. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว เน้นการป้องกันอุบัติเหตุ
การดูแลไฟฟ้าสถานที่ราชการ ให้มีการกาชับเวรยามให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
2. นโยบาย กรีน มาร์เก็ตของจังหวัด ให้เน้นในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ สินค้าเกษตรที่ มี
ความหลากหลายที่เกษตรกรผลิตและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ โดยเน้นการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์
เรื่องแหล่งน้ามอบหมายสานัก ชลประทานเป็นผู้ดาเนินการในการจัดหาน้าสาหรับ การเกษตร และจะมีการ
แต่ง ตั้ง นายอาเภอเป็น หัวหน้าคณะท างาน กรีน มาร์เก็ต ของแต่ละอาเภอ ดัง นั้นเราก็จะต้องมีการท างาน
ร่วมกันกับอาเภอ

-23. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีงบลงทุน
ไตรมาศที่ 2 จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ 52% (ภาพรวม)
4. การขับขี่รถยนต์ กาชับให้คาดเข็มขัดนิรภัย โดยจะเตือนถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 และ
จะเริ่มบังคับใช้กฎหมาย วันที่ 5 เมษายน 2560 และคนที่โดนใบสั่งตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 จะต้อง
ชาระค่าปรับให้เรียบร้อย สานักงานตารวจจะมีหนังสือแจ้งไปที่สานักงานขนส่ง ซึ่งถ้าไม่ดาเนินการชาระค่าปรับ
จะไม่สามารถต่อใบขับขี่ได้ ซึ่งสามารถชาระค่าปรับได้ที่สานั กงานขนส่ง และในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง สามารถ
ดาเนินการได้ภายใน 15 วัน นับจากที่ได้รับใบสั่ง
5. วันที่ 31 มีนาคม 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์กาหนดจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราษฎร์เจ้า วันข้าราชการพลเรือน และทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ ที่หอประชุมศาลา
กลางจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ หรือสาหรับคนที่ยังไม่มีชุดให้แต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการกรมประมง บ่าแข็ง แขนยาว จึงขอให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
มอบหมายให้กลุ่มบริหารฯ ดาเนินการเรื่องรถ และนัดหมายอีกที
6. วันที่ 6 เมษายน 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ กาหนดจัดกิจกรรมวันจักรีมหาราช ที่หอประชุม
ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
7. ประชาสัมพันธ์ การติดตั้ง กล้องหน้ารถ CCTV สามารถนามาเป็นส่วนลดค่าประกันภั ย
รถยนต์ประจาปี ในอัตรา 5-10 %
8. การลงเวลาปฏิ บั ติราชการ เป็ นระเบี ยบที่ ต้องปฏิ บั ติ ข้ าราชการ พนั กงานราชการที่ ไม่ ได้
เดินทางไปราชการ หรือลาประเภทต่างๆ เมื่อมาปฏิบัติราชการให้ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเพราะจะต้องมีการจัดทา
งบเดือนเวลาทาการ ซึ่งตามระเบียบกาหนดไว้ชัดเจน
9. ครุภัณฑ์สานักงานที่ชารุด ให้กลุ่มที่รับผิดชอบจัดทาบันทึกขออนุมัติซ่อม โดยระบุอาการ
เบื้องต้นให้ชัดเจน เพื่อได้ดาเนินการแจ้งซ่อมได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาม 2560
นางสุชีลา อุบลสะอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากพิจารณาแล้ วรายงานการประชุมยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน
และรูปแบบไม่ถูกต้อง จึงไม่รับรองรายงานการประชุม และขอให้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
มอบหมายให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดาเนินการแก้ไข และในเรื่องการจัดทารายงาน
การประชุม ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม
มติที่ประชุม ไม่รับรองรายงานการประชุม และมอบหมายให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
นางปริญดา รัตนแดง นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีการจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม ที่อ่างเก็บน้าห้วยน้าใส พันธุ์กุ้ง
ก้ามกราม ประมาณ 500,000 ตั ว หรือประมาณ 100 ถุง ซึ่ งทางศู นย์ ฯ จะด าเนิ นการบรรจุใส่ถุ งไว้ให้ และ
ให้ประมงอาเภอดาเนินการจัดหารถเพื่อไปใส่พันธุ์กุ้งเอง และในคราวต่อไปขอเน้นให้เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็น
ทางการ หรือไม่ก็ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมเองและประสานให้สานักงานประมงจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า “เก็บข้อมูลรายได้และหนี้สินของเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” จานวน 8,308 ราย กาหนดให้ประมงอาเภอทุกอาเภอส่งรายงาน ทุกวันที่ 18 ของเดื อน
เพื่อที่จังหวัดจะได้บันทึกข้อมูลในระบบต่อไปได้ทันกาหนดระยะเวลา ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณสาหรับใช้ดาเนินการ
ตามที่ได้รับการโอนมาแล้ว จานวน 66,240 บาท (งวดที่ 1) พิจารณาจัดสรรให้ประมงอาเภอสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการ 6 บาท/ราย (8,308 x 6 = 49,848) และที่เหลือกันไว้ที่สานักงานประมงจังหวัด เพื่อเป็นค่า
น้ามันรถยนต์
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์หลัก 11 ศูนย์ 11 อาเภอ
ศูนย์เครือข่าย 33 ศูนย์ 11 อาเภอ ขณะนี้มีงบประมาณสาหรับใช้ดาเนินการตามที่ได้รับการโอนมาแล้ว จานวน
33,000 บาท เป็นเงินอุดหนุน โดยให้ดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ ดังนี้
ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ปะจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 หมวดที่ 2 แนวทางปฏิบั ติ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ข้อ 8 กรมประมงจัดสรรเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนให้สานักงานประมงจังหวัดดาเนินการ
ข้อ 9 เกษตรกรสามารถจัดหาวัสดุและปัจจัยการผลิต ดังนี้
(1) วัสดุสาหรับใช้ในการพัฒนาแปลงเรียนรูด้านกาประมงในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสิน ค้าเกษตร เช่น กระชัง เชือก สวิง กระชอน บ่อปูนกลม ผ้าอวน ตาข่าย มุ้งเขียว แสลนบัง แดด
พลาสติก PVC/PE กระสอบทราย หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างที่ล้อมขังสัตว์น้า ที่ใช้ในการสาธิตเพื่อ
การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นต้น
(2) ปัจจัยการผลิต เช่น ลูกพันธุ์สัตว์น้า อาหารสัตว์น้าสาเร็จรูป ปูนขาว ปุ๋ยคอก เป็นต้น
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ข้อ 10 ให้เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้เสนอแผนการดาเนินการศูนย์เรียนรู้ต่อประมงจังหวัด
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 11 เมื่อประมงจังหวัดได้อนุมัติแผนการดาเนินการแล้ว ให้เกษตรกรยื่นแบบขอรับเงิน
อุดหนุน เพื่อเป็นค่าวัสดุหรือปัจจัยการผลิตต่อประมงจังหวัด พร้อมนาส่งเอกสาร ดังนี้
(1) แผนการดาเนินการที่ได้รับอนุมัติจากประมงจังหวัด
(2) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกร
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้
ข้อ 12 ให้ประมงจังหวัดตรวจสอบเอกสาร ตามข้อ 11 ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้พิจารณาอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร ภายใน 5 วันทาการ โดยให้ดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร
โดยมอบหมาย 5 อาเภอหลักดาเนินการก่อน 5,000 บาท/ศูนย์
3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๗๕๑ ราย
กาหนดให้ประมงอาเภอทุกอาเภอรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน (แบบฟอร์มและภาพถ่าย)
4. โครงการระบบส่ งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิ ล) เป้ าหมาย ๕๐ ราย พื้ น ที่
ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปการบันทึกข้อมูล ในระบบโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- เดือนมกราคม ลงข้อมูล 22 ราย เกษตรกร ลาออก 1 ราย และฟาร์มไม่พร้อม 1 ราย
- เดือนกุมภาพันธ์ ลงข้อมูล 18 ราย
- เดือนมีนาคม ลงข้อมูล 10 ราย ยังต้องแก้ไข 2 ราย
5. โครงการส่งเสริมเกษตรเชิ งรุก (Zoning by Agri Map ด้านการประมง) พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอห้วยสะแก อยู่ระหว่างรองบประมาณ
6. โครงการประมงอาสา กาหนดให้ประมงอาเภอส่งรายชื่อภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560
ซึ่งขณะนี้มีส่งรายชื่อมาเฉพาะ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ คือ นายชาติ คะชานันท์
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างรองบประมาณ และขออนุมัติ
หลักสูตรคาดว่าจะดาเนินการได้ประมาณเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม
- คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ และถอดองค์ความรู้ ได้แก่ นายทวีพงษ์ สร้อยสน อาเภอหล่มสัก
- ถอดองค์ ความรู้ Smart Office จานวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นางอุ ทัยวรรณ สิงห์ไสว
2. นายสารอง อินเอก 3. นางมุกมณี แสนอภัย
8. การติดตามเกษตรกร สส.2 โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง เลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน
เพื่อการค้าในชุมชน เป้าหมาย ๒๕๐ ราย อยู่ระหว่างรองบประมาณ
- แบบติดตามเกษตรกร (สส.๒) กาหนดส่งวันที่ ๒๕ ของเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน/กรกฎาคม ๒๕๖๐
- แบบติดตามผลผลิตเกษตรกร (สส.๓) กาหนดส่งวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

-5- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (สส.๔) กาหนดส่งทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
- ส่งมอบปัจจัยการผลิต ประมาณ เดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม
9. โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) กาหนดให้ประมงอาเภอทุกอาเภอรายงานผล
การขึ้นทะเบียนให้สานักงานประมงจังหวัดทราบทุกสิ้นเดือน และจังหวัดรายงานให้กรมประมงทราบทุกเดือน
โดยกรมประมงกาหนดให้ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าฯ (ทบ.1) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน รวมผู้ประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 879 ราย ซึ่งขณะนี้มีงบประมาณสาหรับใช้ดาเนินการตามที่
ได้รับการโอนมาแล้ว จานวน 79,700 บาท พิจารณาจัดสรรให้ประมงอาเภอสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
50 บาท/ราย (879 x 50 = 43,950) และที่เหลือกันไว้ที่สานักงานประมงจังหวัด เพื่อเป็นค่าน้ามันรถยนต์ และ
ค่าเอกสารสาหรับดาเนินการ
10. โครงการเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ เป้าหมาย ๑๐ ราย พื้นที่ดาเนินการ หมู่ ๑
และ หมู่ ๘ ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
11. โครงการตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กิจกรรม
ประมงโรงเรียน พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง ตะแบก หมู่ 10 ตาบลพุทธบาท
อาเภอชนแดน จั งหวัด เพชรบู รณ์ ซึ่ งขณะนี้ ไ ด้รับ การจั ด สรรงบประมาณเรีย บร้อ ยแล้ ว แต่ ยัง ไม่ สามารถ
ดาเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงที่โรงเรียนปิดภาคการเรียน เพราะต้องมีการอบรมคณะกรรมการโรงเรียน
12. โครงการตลาดเกษตรกร กิจกรรมสนั บ สนุน เกษตรกรนาผลผลิต มาจาหน่ายที่ ตลาด
เกษตรกร ขณะนี้มีเกษตรกรที่ นาสินค้ามาขาย จานวน 3 ราย และดาเนิ นการสารวจข้อมูลความพึ งพอใจที่มีต่ อ
ตลาดเกษตรกร ทั้งหมด จานวน ๓๘๐ ราย แบ่ งเป็น ครั้งที่ ๑ จานวน ๑๙๐ ชุด (แล้ วเสร็จ) และ ครั้ง ที่ ๒
จานวน ๑๙๐ ชุด สถานที่ หน้าสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจากการสารวจข้อมูลความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 สรุปได้ ดังนี้
- ความต้องการอยากให้มีร้านค้า และสินค้ามากกว่านี้ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ประกอบ
อาชีพ รั บราชการ การศึก ษาเฉลี่ ย ระดับ ปริญ ญาตรี ระยะทางจากตลาดถึ ง บ้ าน 3 – 5 กิโล รายได้เฉลี่ ย
15,000 – 25,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ป ระสบอุทกภัยด้านประมง ได้ดาเนิน การเรียบร้อย และการ
เยี ย วยาเกษตรกรผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ด้ านประมง ขณะนี้ เรื่ อ งอยู่ ที่ ส านั ก งบประมาณ อยู่ ร ะหว่ างรอส านั ก
งบประมาณตรวจสอบและโอนเงิน งบประมาณต่ อไป เบื้ อ งต้น ตรวจสอบพบปั ญ หาว่ามี รายชื่ อ เกษตรกร
ผู้ประสบภัยด้านประมงซ้ากับรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านเกษตร จานวน 11 ราย คือ อาเภอเมือง 10 ราย
และอาเภอหล่มสัก 1 ราย คงเหลือเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาด้านประมง จานวน 172 ราย

-62. การดาเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เดิมได้มอบหมาย
ให้ประมงอาเภอรายงานทุกวันที่ 18 ของเดือน ขอเปลี่ยนแปลงเป็นให้รายงานทุกวันพุธของเดือน ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด เพราะต้องรายงานให้กรมประมงทราบทุกวันพฤหัสบดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที 6 เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี –
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ อุดมลักษณ์ แก้วจีน ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ชยาภรณ์ อุดม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ อุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

