รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 4/2560
วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 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. นายเมธา คชาภิชาติ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
2. นางสาวปริญดา รัตนแดง นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
3. นางสาวอรุณา เมืองหมุด นักวิชาการประมงชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สืบเนื่องจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ
วัน ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ท่ านผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ดเพชรบู รณ์ ได้ ก าชั บให้ หน่ วยงานเร่ ง
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ทุกหน่วยงานเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะขณะนี้เหลือระยะเวลาอีก 5 เดือน
จะสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
(2) พระราชบัญญัติ...

-2(2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ขณะนี้ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบั งคับใช้ 180 วันนั บจากวันที่ ประกาศ คือวันที่ 23 สิงหาคม 2560
โดยตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับใหม่ กาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 3 วิธี คือ 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง ในระหว่างนี้ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน และสานักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
จะได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานต่อไป แต่เพื่อความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ โครงการที่ สามารถดาเนินการได้ต้องเร่ง ดาเนินการตามระเบียบฯ เนื่องจากจะต้องกระทบกับ
ตัวชี้วัดช่วงเดือนสิงหาคม
(3) กิจกรรม Big Cleaning Day ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กาหนดจัดกิจกรรมขึ้นวันนี้
ซึ่งสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้ดาเนินกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และวันที่ 10 พฤษภาคม
2560 เป็นวันปลูกต้นไม้ประจาปี แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์จึงกาหนด
จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ซึ่งดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ รายงานผลการ
ดาเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้จังหวัดทราบต่อไป
(4) การจัดตั้งเวรยาม เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวให้ส่วนราชการกาชับดูแลอย่างเคร่งครัด
สาหรับสถานที่ราชการ
2. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่หน่วยงานกรมประมงจะต้องดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ สรุปดังนี้
(1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งผู้ตรวจกระทรวงฯ จะลงพื้นที่ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม
2560 สิ่งที่ต้องเตรียม คือ ป้ายโครงการฯ และสมุดตรวจเยี่ยมเกษตรกร
(2) กิจกรรมส่งเสริมประมงแปลงใหญ่ สิ่งที่ต้องเตรียม คือ แบบรายงานการดาเนินงาน
(กรมส่งเสริมการเกษตรฯ กาหนด) ข้อมูลเกษตรกรรายแปลง
(3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 11 ศูนย์ห ลัก
เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ และขอเชิญ ศูนย์วิจัยฯ ร่วมจัดกิจกรรม ซึ่ง จะมีพิธี เปิดพื้นที่อาเภอ
วิเชียรบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ตรวจกระทรวงฯ เป็นประธาน และขอให้ประมงอาเภอที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนฯ
เร่งดาเนินการ เพื่อจะได้จัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนให้เกษตรกรดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาม 2560
2.2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี ระเบียบ...

-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ขอเสนอให้มีการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง และขอเน้นให้
เป็นอ่างเก็บน้าชลประทานเป็นหลัก เนื่องจากศูนย์วิจัยฯ มีแผนในการผลิตพันธุ์สัตว์น้าสาหรับปล่อยลงสู่แหล่งน้า
ซึ่งจะต้องเร่งดาเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ เบื้องต้นขอให้คุณอรุณา ได้แจ้งแผนดาเนินงานให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวอรุณา เมืองหมุด นักวิชาการประมงชานาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
ขอแจ้งเกี่ยวกับแผนการผลิตพัน ธุ์สัตว์น้าสาหรับปล่อยลงสู่แหล่ง น้า ตั้ง แต่เดือนตุลาคม –
พฤษภาคม 2560 แผนที่ตั้งไว้ประมาณ 6,500,000 ตัว ซึ่งขณะนี้ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการครบตามเป้าหมาย
แล้ว และในส่วนระยะเวลาที่เหลือ 4 เดือน คือ เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 มีแผนที่ต้องดาเนินการ
ประมาณ 5,000,000 ตัว คาดว่าจะดาเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมใหญ่เนื่องในวันสาคัญ
คือ (1) วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิ มพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 (2) วันที่ 12 สิ งหาคม 2560 วั นแม่
แห่งชาติ (3) วันที่ 21 กันยายน 2560 วันประมงแห่งชาติ โดยเฉลี่ยเดือนละ 1,000,000 ตัว และที่เหลือ
อาจจะเป็นสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อปล่อยลงแหล่งน้าในชุมชน
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เน้นเป็นอ่างเก็บน้าที่เหมาะกับปริมาณสัตว์น้าที่จะปล่อย
โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน สาหรับการจัดกิจกรรมใหญ่เนื่องในวันสาคัญ ประกอบด้วย
- วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
- วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
- วันที่ 21 กันยายน 2560 วันประมงแห่งชาติ
สาหรับแหล่งน้าทั่วไป มอบหมายให้ประมงอาเภอประสานเตรียมความพร้อมด้านแหล่ง น้าโดยยึดตามแผน
แหล่งน้าที่จัดส่งให้จังหวัดเป็นหลัก อาจเชิญนายอาเภอ หรือนายก อบต. เป็นประธาน และให้ศูนย์วิจัยฯ แจ้ง
ประสานความพร้อมของพันธุ์สัตว์น้าที่จะปล่อยมายังกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงโดยตรง เพื่อที่จะได้
ประสานให้ประมงอาเภอดาเนินการตามแผนต่อไป
นางสาวปริญดา รัตนแดง นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. Food savety ในปี ง บประมาณ 2560 ในส่ ว นของการตรวจติ ด ตามทางศู น ย์ ยั ง
ดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ ได้ดาเนินการลงตรวจในพื้นที่ครบแล้ว จานวน
90 ราย ปัญหาที่พบคือ ความพร้อมของเกษตรกร แหล่งน้า ทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลเกษตรกรซ้า ซึ่งประมงอาเภอ
ในพื้นที่ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และขอให้แจ้งข้อมูลเกษตรกรให้ศูนย์วิจัยฯ ทราบล่วงหน้า

นางศศิวิมล...
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ขอให้ศูนย์วิจัยฯ จัดส่งสาเนาหนังสือที่ส่งผลการรับรองการตรวจสาหรับเกษตรกรที่ผ่านการ
ตรวจให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานกรมประมงต่อไป
นางสาวปริญดา รัตนแดง นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2. กิจกรรมส่งเสริมประมงแปลงใหญ่ ตรวจรับรองครบตามแผนแล้ว จานวน 50 ราย และ
บันทึกลงระบบเรียบร้อยแล้ว 20 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างกองพัฒนาระบบฯ พิจารณา ในส่วนการปล่อยพันธุ์ปลา
ตามแผน 50,000 ตัว ได้ดาเนินการปล่อยไปแล้ว 52,000 ตัว ทดแทนรายใหม่ 2,000 ตัว ครบตามเป้าหมาย
ในส่วนของศูนย์วิจัยฯ ที่ต้องดาเนินการคือ การตรวจติดตามข้อบกพร่อง ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2560
การจัดทาแผนที่แผนผังฟาร์ม ศูนย์วิจัยฯ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จานวน 20 ราย คงเหลือจานวน 30 ราย
มอบให้สานักงานประมงจังหวัดดาเนินการ
3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์วิจัยฯ รับผิดชอบพื้นที่ตาบลห้วยสะแก ดังนั้น ถ้ามีการจัด
กิจกรรมในพื้นที่ ฝากให้สานักงานประมงจังหวัดมีหนังสือแจ้งศูนย์วิจัยฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
4. การจดแจ้งขึ้นทะเบียนปลากระเบน กองมาตรการฯ แจ้งให้ ศูนย์วิจัยฯ ดาเนินการลงพื้นที่
เข้าตรวจนับปลากระเบน จานวน 2 ราย ซึ่งศูนย์วิจัยฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เลี้ยงทราบแล้วว่าจะลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจนับ และตรวจความพร้อมของโรงเพาะฟัก วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จึงขอเชิญสานักงานประมงจังหวัด
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดย คุณมุกมณี แสนอภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ปลากระเบน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2560 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดังนี้
- อาเภอวิเชียรบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
- อาเภอหนองไผ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
- อาเภอวังโป่ง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
- อาเภอเขาค้อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
- อาเภอน้าหนาว วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
- อาเภอหล่มเก่า วันที่ 8 มิถุนายน 2560
- อาเภอบึงสามพัน วันที่ 9 มิถุนายน 2560
2. กิจกรรม...

-52. กิจกรรมส่งเสริมประมงแปลงใหญ่ เป้าหมาย 50 ราย พื้นที่ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 25 เมษายน 2560 ประชุม ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จัดตั้งคณะกรรมกลุ่มแปลงใหญ่ (ปลานิล) สหกรณ์ประมงบ้านระหาร จากัด ประกอบด้วย
นายชาติ คะชานันท์
ประธาน
นายไพศาล จาปาเทศ
รองประธาน
นายบุญช่วย เสนามาตย์
เลขานุการ
นางจินดา รอดเที่ยง
เหรัญญิก
นางสาวอารีย์ อินทรสุข
กรรมการ
นางสาวแหนว อินทรสุข
กรรมการ
นางกมลรัตน์ ศรีอ่อน
กรรมการ
3. โครงการเพิ่ ม ประสิท ธิภาพการผลิต สิน ค้าปลานิ ลปลอดภั ยสู่ ผู้บ ริโภค ของบประมาณ
จังหวัด จานวน 527,000.- บาท เพื่อดาเนินการ
- การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน
- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การลดต้นทุน การบริหารจัดการ และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
4. โครงการสร้ า งสระเก็ บ น้ าการเกษตรขนาดเล็ ก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กิจกรรม สร้างสระเก็บน้าเพื่อการเกษตร
ขนาดเล็ก ขณะนี้ได้ดาเนินการสารวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้า ซึ่งเป็นเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 31 ราย สร้างสระเก็บน้าขนาด 1,330 ลูกบาศก์เมตร
หลักเกณฑ์ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
- เป็นพื้นที่ทาการเกษตร ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ และมีเอกสารสิทธิ์ มีหนังสือยินยอมให้เข้า
ดาเนินการขุดสระน้า
- เป็นพื้นที่ขุดใหม่ (ไม่ใช่ขุดลอกหรือขุดขยายสระเดิม)
5. โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตร
แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาดสัตว์น้าแบบ
ครบวงจร เป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านระหาร 50 ราย
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสัตว์น้าตามแนวทางฟาร์มมาตรฐาน GAP
กิจ กรรมที่ 2 พั ฒ นาเพิ่ ม ความเข้ มแข็ ง ของกลุ่ ม แปรรูป สั ต ว์ น้ า และพั ฒ นาเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
และมาตรฐานของสินค้าสัตว์น้าแปรรูป
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเพิ่มมูลค่าของสินค้าสัตว์น้าแปรรูป
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้าแปรรูป

6. กิจกรรม...

-66. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้าหมาย ๒๕๐ ราย
กลุ่มส่ งเสริมฯ ได้ กาหนดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพื่ อพั ฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง
วัน/เดือน/ปี

อำเภอ

สถำนที่จดั ฝึกอบรม

11 พฤษภำคม 2560

ชนแดน

วัดถำเขำเครือ ม.11 ต.พุทธบำท อ.ชนแดน

15 พฤษภำคม 2560

วิเชียรบุรี

ศำลำ SML บ้ำนหนองบัวทอง ม.11 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี

16 พฤษภำคม 2560

หล่มสัก

ศูนย์เรียนรู้บ้ำนโนนแดง ม.13 ต.บุ่งคล้ำ อ.หล่มสัก

17 พฤษภำคม 2560

บึงสำมพัน

ศำลำกลำงบ้ำน ม.4 ต.หนองแจง อ.บึงสำมพัน

18 พฤษภำคม 2560

เมือง

สหกรณ์ประมงบ้ำนระหำร ม.10 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์

19 พฤษภำคม 2560

หล่มเก่ำ

ศำลำเอนกประสงค์ วัดบรรพตยอดฟ้ำวนำรำม ม.7 ต.หินฮำว อ.หล่มสัก

หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรกลุ่ม Existing Farm ดังนี้
7. โครงการประมงอาสา เป้าหมาย 30 ราย ประมงอาสาดีเด่นประจาจังหวัด
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ เสนอ นายชาติ คะชานันท์ ซึ่งจะติดตามผลการปฏิบัติงานประมงอาสา รวม 3 ครั้ง คือ
เดื อนพฤษภาคม เดื อนมิ ถุ นายน และเดื อนกรกฎาคม และมอบหมายให้ ประมงอ าเภอเมื องจั ดท าสมุ ดประวั ติ
เกษตรกร
8. กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ (สายใยรักแห่งครอบครัว) เป้าหมาย 10 ราย พื้นที่
หมู่ 1 และหมู่ 8 ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดาเนินการตรวจสอบความพร้อม และ
กาหนดวันสนับสนุนปัจจัยการผลิต
9. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) กรมประมง กาหนดให้ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงต้องขึ้น
ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าฯ (ทบ.1) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และรายงานให้กรมประมงทราบทุกเดือน
สรุปการรับแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง)
อาเภอ

จานวน
ฟาร์ม

ประเภทการเลี้ยง
บ่อดิน

คอนกรีต

แปลงนา

กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช
อื่นๆ

สาย P

สาย C

เมือง

258

44

1,382

4

783

10,834

66,209

หล่มสัก

218

47

512

0

576

2,078

44,797

เขาค้อ

29

6

80

0

39

400

4,345

ชนแดน

52

5

140

0

60

96

13,598

บึงสามพัน

62

25

238

0

213

2,184

24,539

วังโป่ง

17

0

41

0

37

200

5,545

วิเชียรบุรี

106

23

299

0

322

180

19,639

-7อาเภอ

จานวน
ฟาร์ม

ประเภทการเลี้ยง

กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช

บ่อดิน

คอนกรีต

แปลงนา

อื่นๆ

สาย P

สาย C

ศรีเทพ

26

6

66

0

66

2

4,556

หนองไผ่

85

20

515

0

312

344

17,008

หล่มเก่า

36

26

104

0

46

49

8,788

น้าหนาว

4

0

30

0

3

0

1,124

893

202

3,407

4

2,457

16,367

210,148

รวม

การติดตามและออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟิช)
อาเภอ

จานวนผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
(ราย)

จานวนกุ้งก้ามแดง (ตัว)

ผลการดาเนินงาน (ราย)

เมืองเพชรบูรณ์

238

33,198

1

หล่มสัก

210

50,419

เขาค้อ

29

2,745

ชนแดน

52

13,250

บึงสามพัน

62

31,487

วังโป่ง

17

5,791

วิเชียรบุรี

97

24,170

ศรีเทพ

26

4,501

หนองไผ่

85

22,132

หล่มเก่า

36

8,334

น้าหนาว

4

1,124

856

197,151

รวม

มติที่ประชุม รับทราบ

9

4.3 กลุ่มบริหาร...
-84.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมงตามมาตรการช่วยเหลือเยีวยาเกษตรกร
ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว จานวน 127 ราย
คงเหลือจานวน 45 ราย ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ
2. การดาเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ประมงอาเภอได้
จัดส่งรายงานข้อมูลครบทุกอาเภอเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาการประมง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูน้าแดง ระหว่าง
วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2560 ซึ่งขณะนี้กลุ่มบริหารฯ ได้จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว
กลุ่มบริหารฯ ขอหารือที่ประชุมว่าในการลงพื้นที่ตรวจสอบเราจะดาเนินการเป็นหมู่คณะ หรือต่างคนต่างไป
เพื่อจะได้จัดทาแผนการลงพื้นที่ งบประมาณดาเนินงาน 38,000.- บาท สาหรับดาเนินกิจกรรม
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ
2. จัดทาแผนดาเนินงาน
3. ประสานเรือตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้า โดยเน้นอ่างเก็บน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กรมประมง ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 ดังนี้
- กิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรนาผลผลิตมาจาหน่ายที่ตลาดเกษตรกร 27,800.- บาท
- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (จังหวัดเคลื่อนที่) จานวน 37,920.- บาท
- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ประมงอาสา) จานวน 3,000.- บาท
- กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปลานิล) จานวน 7,500.- บาท
- โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจาปี 2560 จานวน 153,750.- บาท
- โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก Zoning by Agri map จานวน 9,600.- บาท
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง (สาธารณูปโภค) จานวน 39,050.- บาท
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart farmer จานวน 102,500.- บาท
- กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาประมง จานวน 15,200.- บาท
- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (งบบริหารสานักงาน) จานวน 27,500.- บาท
- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (พนักงานราชการ) จานวน 169,800.- บาท

กิจกรรม...
-9- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (จ้างเหมา) จานวน 144,600.- บาท
- กิจกรรมแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ประกันสังคม) จานวน 8,496.- บาท
- กิจกรรมแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน) จานวน 81,900.- บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที 6 เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี –
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ อุดมลักษณ์ แก้วจีน ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ชยาภรณ์ อุดม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ อุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

