รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 5/2560
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 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. นายเมธา คชาภิชาติ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายรวีร์ ฤทธิชัย หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดฯ สระบุรี ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง) เนื่องจากมีหนังสือ
กรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0506.6/ว833 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 แจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์
ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง) โดยให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
ดังนั้น มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและประมงอาเภอทุกอาเภอ ดาเนินการตามแผนฯ ที่แจก
ให้กับทุกท่านแล้ว โดยเบื้องต้นขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบทุกช่องทาง
2. สืบเนื่องจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ มอบนโยบายและข้อสั่งการให้
หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
(1) จังหวัด...

-2(1) จังหวัดเพชรบูรณ์กาหนดจัดกิจกรรม”เพชรบูรณ์ รวมใจเป็นหนึ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
และปลูกดอกดาวเรือง ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ในวันที่ 9
มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุ มศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบู รณ์ จึ งขอเชิญชวนทุ กท่ านเข้ าร่ วม
กิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(2) กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งให้ทุกจังหวัดดาเนินการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้
สีเหลือง โดยดอกดาวเรืองและดอกไม้ สีเหลื องดั งกล่ าวจะต้องออกดอกและบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุ ลาคม
2560 เป็นต้นไป ดังนั้น จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดาเนินการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้
สีเหลือง ณ บริเวณหน้าอาคารสานักงาน หรือบริเวณสถานที่ราชการ ตามความเหมาะสม สาหรับสานักงานประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กาหนดปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าสานักงาน และมอบหมายให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
(3) จังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายการพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองท่องเที่ยว ขอความร่วมมือ
ทุกหน่วยงานดูแลความสะอาดของสถานที่ราชการ
(4) สานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งการดาเนินการตามงบเหลือจ่าย (งบจังหวัดและงบกลุ่ม
จังหวัด) ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันที่ต้องลงนามในสัญญาถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และให้ทุหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบฯ ตามกาหนดระยะเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ศูนย์ฯ หลัก จานวน 5 แห่ง
3.2 การดาเนินงานศูนย์ฯ เครือข่าย จานวน 33 แห่ง
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดาเนินการโอน
งบประมาณ (งบอุดหนุน) ให้แก่ศูนย์ฯ หลัก เรียบร้อยแล้ว จานวน 5 ศูนย์ ศูนย์ฯ ละ 5,000.- บาท โดยโอนเข้า
บัญชีเงินฝากเกษตรกร ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ดังนั้น จึงขอให้หัวหน้า กลุ่ม
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานความก้าวหน้า การดาเนินงาน ทั้งศูนย์ฯ หลัก และศูนย์ฯ เครือข่าย ให้ที่
ประชุมทราบ
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์...
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ศูนย์ฯ หลัก จานวน 5 ศูนย์ สรุปการดาเนินงาน ดังนี้
1. อาเภอวิเชียรบุรี ดาเนินการตามแผนดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดาเนินการตามแผนดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. อาเภอหนองไผ่ วันที่จัดกิจกรรม Field day ยังไม่เห็นติดตั้งป้ายศูนย์ฯ ขอให้เร่งดาเนินการ
4. อาเภอหล่มเก่า ยังไม่ถึงกาหนดออก Field day จึงยังไม่ทราบว่าดาเนินการหรือยัง
5. อาเภอหล่มสัก ยังไม่ถึงกาหนดออก Field day จึงยังไม่ทราบว่าดาเนินการหรือยัง
ศูนย์ฯ เครือข่าย จานวน 33 แห่ง ดาเนินการครบทุกศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลือ
งบประมาณสาหรับดาเนินงานประมาณ 800.-บาทต่อศูนย์ ประมงอาเภอทุกอาเภอพร้อมรับการสนับสนุน
กลุ่มพัฒนาฯ จะได้ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้ออาหารและพันธุ์ปลาสนับสนุนให้แก่เกษตรกร ซึ่ง ทุกอาเภอจะ
ได้รับการสนับสนุนเป็นอาหารปลา ยกเว้นอาเภอหล่มเก่าจะได้รับเป็นพันธุ์ปลาและอาหารปลา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1. แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อปล่อยลงสู่ แหล่งน้าตามธรรมชาติ เดือนมิถุนายน 2560 มี
แผนการผลิตประมาณ 4 ล้านตัว แยกเป็น พันธุ์กุ้งก้ามกรามประมาณ 3 ล้านตัว และพันธุ์ปลาประมาณ 1 ล้านตัว
ซึ่งในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยฯ มีแผนปล่อยพันธุ์กุ้งกามกรามที่อ่างเก็บน้าห้วยน้าชุน อาเภอหล่มสัก
โดยมีนายอาเภอเป็นประธาน และในส่วนของพันธุ์ปลาที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้าดาเนินการแผนฯ ที่เคยแจ้งในคราว
การประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยศูนย์วิจัยฯ จะได้ประสานความพร้อมมายังสานักงานประมงจังหวัด เพื่อให้ประสาน
ประมงอาเภอในพื้นที่ที่มีความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป
2. การจาหน่ายพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร ขอความร่วมมือสานักงานประมงจังหวัดและประมง
อาเภอทุกอาเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ ช่วงนี้ศูนย์วิจัยฯ เปิดจาหน่ายพันธุ์ปลา ประกอบด้วย
ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาบึก ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ฯ และพันธุ์กบ คาดว่าจะสามารถจาหน่ายได้ช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน 2560
3. . กิ จกรรมส่ งเสริม ประมงแปลงใหญ่ ได้ ดาเนิ นการตรวจประเมินรับ รองครบตามแผน
เรียบร้อยแล้ว และเกษตรกร จานวน 20 ราย ที่ศูนย์วิจัยฯ บั นทึกลงระบบ กองพัฒนาระบบฯ ได้สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา และศูนย์วิจัยฯ ได้ดาเนินการชี้ แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ างรอผลการพิ จารณา ขั้ นตอนต่ อไปที่ ศู นย์ วิ จั ยฯ จะต้ องด าเนิ นการคื อการตรวจติ ดตามผล
ดาเนินงาน
4. การจดแจ้ง...
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วังชมภู ศูนย์วิจัยฯ และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดย คุณมุกมณี แสนอภัย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 พบว่าทั้ง 2 ราย มีการแจ้งครอบครองเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้น
ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ บ่อ จานวน ชนิด และขนาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้ง 2 รายเป็นอย่างดี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 8,257 ราย
พื้นที่เลี้ยง รวม 32,987.29 ไร่
2. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า “เก็บข้อมูลรายได้และหนี้สินของ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า” จานวน 8,247 ราย ดาเนินงานได้ 4,704 ราย คิดเป็น 57.03%
3. โครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๗๕๑ ราย
กิจกรรม 5 ประสาน ซึ่งกลุ่มพัฒนาฯ จะดาเนินการต่อไปคือ การประชุมกลุ่มพร้อมปานกลาง จานวน 89 ราย และ
ข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ สานักงานประมงจังหวัดกาหนดให้ประมงอาเภอทุกอาเภอจัดส่งรายงานพร้อม
ภาพถ่าย แต่ปัจจุบัน ดาเนินงานได้ 32 ราย คิดเป็น 4.26% ขอให้ประมงจังหวัดพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไร
เนื่ องจากใกล้ สิ้ นปี งบประมาณ ซึ่ งยั งไม่ มี ประมงอ าเภอท่ านใดส่ งข้ อมู ลเกษตรกรให้ จั งหวั ด เนื่ องจากจะต้ อง
ดาเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อรายงานกรมประมงให้ทันตามกาหนดระยะเวลา
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ส าหรั บโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ปั จจุ บั นส านั กงานประมงจั งหวั ดมี งบประมาณคงเหลื อ
18,507.-บาท จึงพิจารณาจัดสรรเป็นค่าน้ามันรถยนต์ให้แก่ประมงอาเภอสาหรับออกพื้นที่ดาเนินงาน อาเภอละ
2,000.-บาท (2,000 x 5 = 10,000) ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ประสาน ที่จะต้องดาเนินการ
จัดประชุมกลุ่มปานกลาง ตามที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนั้ น จึงขอความร่วมมือประมง
อาเภอทุกอาเภอ เร่งดาเนินการให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
4. แผนการจั ด งานวั น ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี (Field Day) ปี 2560 ศู น ย์ เรี ย นรู้ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่เหลือ ดังนี้
- อาเภอน้าหนาว
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
- อาเภอหล่มเก่า
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
- อาเภอบึงสามพัน
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
- อาเภอศรีเทพ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
- อาเภอชนแดน
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
- อาเภอหล่มสัก
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
5. กิจกรรม...

-55. กิจกรรมส่งเสริมประมงแปลงใหญ่ เป้าหมาย ๕๐ ราย พื้นที่ตาบลห้วยสะแก อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแปลงใหญ่ปลานิล ประกอบด้วย นายชาติ คะชานันท์ ประธาน
กรรมการ นายไพศาล จาปาเทศ รองประธานกรรมการ นางสาวอารีย์ อินทรสุข กรรมการ นางสาวแหนว อินทรสุข
กรรมการ นางกมรัตน์ ศรีอ่อน กรรมการ นายบุญช่วย เสนามาตย์ เลขานุการ และนางจินดา รอดเที่ยง เหรัญญิก
6. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง เป้าหมาย ๙๐ ราย ผลการเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
- อาเภอเมือง เป้าหมาย 15 ราย ผ่านการตรวจประเมิน ทุกราย
- อาเภอชนแดน เป้าหมาย 15 ราย ผ่านการตรวจประเมิน ทุกราย
- อาเภอหนองไผ่ เป้าหมาย 15 ราย ไม่ผ่านการประเมิน 1 ราย
- อาเภอศรีเทพ เป้าหมาย 15 ราย ส่งเอกสารเกษตรกรแก้ไขแล้ว 3 ราย
- อาเภอหล่มเก่า เป้าหมาย 15 ราย ไม่ผ่านการประเมิน 4 ราย
- อาเภอหล่มสัก เป้าหมาย 15 ราย ส่งเอกสารเกษตรกรแก้ไขแล้ว 3 ราย ค้าง 1 ราย
7. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินเพื่อการค้าในชุมชน
เป้าหมาย ๒๕๐ ราย
- แบบติดตามเกษตรกร (สส.๒) กาหนดส่ง วันที่ ๒๕ ของเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน/
กรกฎาคม ๒๕๖๐ (อ.หล่มเก่า, อ.หนองไผ่, อ.วิเชียรบุรี, อ.ชนแดน, อ.เมืองเพชรบูรณ์)
- แบบติดตามผลผลิตเกษตรกร (สส.๓) วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (สส.๔) วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
- ส่งมอบปัจจัยการผลิต ประมาณ เดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม
8. โครงการประมงอาสา พิจารณาคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นประจาจังหวัด อาเภอเมื อง
เพชรบูรณ์ เสนอ นายชาติ คะชานันท์ กาหนดให้ประมงอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรภายในวันนี้
เพื่อที่กลุ่มพัฒนาฯ จะได้ดาเนินการจัดทาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ต่อไป
9. โครงการตามพระราชด าริ ฯ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี
กิจกรรมประมงโรงเรียน กาหนดจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 พื้นที่
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบก ตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
10. การรับแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) กรมประมง
ให้ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าฯ (ทบ.1) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และรายงานให้
กรมประมงทราบทุกเดือน การติดตามและออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ อาเภอหล่มเก่า จานวน
5 ราย อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 20 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มบริหาร...

-64.3 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ความก้าวหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง
ปี ๒๕60 ช่วงประสบภัย 18 พฤษภาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 สรุปได้ดังนี้
อาเภอ

จานวนเกษตรกร จานวนเกษตรกร จานวนเกษตรกร
ทั้งหมด
กรมตัด
โอนแล้ว

จานวน
เกษตรกร
ยังไม่โอน

ยอดเงินที่ยัง
ไม่โอน

เมืองเพชรบูรณ์

116

10

76

30

90,000

หล่มเก่า

13

0

8

5

15,000

หล่มสัก

44

1

33

10

30,000

ชนแดน

10

0

10

0

-

รวม

183

11

127

45

135,000

2. รายงานความเสียหายเบื้ องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง)
ช่วงเวลาประสบภัย วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560

อาเภอ

ข้อ 2 ปลาหรือสัตว์อื่นนอกจาก
ประมาณการ
ข้อ 1 ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว มูลค่าความเสียหาย
หรือร่องสวน
(บาท)
ราย

หล่มเก่า
หล่มสัก

10
134

ประมาณการ
วงเงินช่วยเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

ไร่
7.25
174.75

เมืองเพชรบูรณ์

68

113.00

รวม

212

295.00

37,000.00
1,707,000.00

565,000.00

30,812.50

รั บ กษ.01 และตรวจสอบ
ความเสียหาย

742,687.50

รั บ กษ.01 และตรวจสอบ
ความเสียหาย

480,250.00

รั บ กษ.01 และตรวจสอบ
ความเสียหาย

2,309,000.00 1,253,750.00
3. กิจกรรม...

-73. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาการประมง งบประมาณ 38,000 บาท
(งวดที่ 1+2)
กิจกรรม

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

120

120

๒. ตรวจปราบปราม ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง

12

10

*** หารือทาแผนตรวจฤดูน้าแดง

4. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาการประมง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในโอกาส
วันสาคัญ ต่าง ๆ
กิจกรรม

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

๑. ปล่อยพั นธุ์สั ตว์น้าเพื่ อน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

1 ล้านตัว

3 แสนตัว (บึก 9 ตัว)
(จัดงาน 2 ครั้ง)

๒. ปล่ อยพั นธุ์ สั ตว์ น้ าเนื่ องในโอกาสเฉลิ มพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

1 ล้านตัว

-

๓. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ

1 ล้านตัว

-

-

กุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว/
บึก 9 ตัว
ปลาตะเพียน 3 แสนตัว/
บึก 10 ตัว

๔. โครงการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า ปี 2560

5. โครงการ...

-85. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560โครงการประมงชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 575,000 บาท เบิกจ่าย 560,136 บาท คิดเป็น 97.42 %
กิจกรรม

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

๑. คัดเลือกแหล่งน้าที่มีความเหมาะสม

7 แห่ง

7 แห่ง

๒. จัดตั้งกลุ่มชาวประมง

7 กลุ่ม

7 กลุ่ม

๓. ฝึกอบรมชาวประมง

350 ราย

350 ราย

๔. สนับสนุนวัสดุดาเนินงาน

7 แห่ง

7 แห่ง

๕. ติดตามประเมินผล

28 ครั้ง

18 ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
กรมประมง แจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) จานวน
3 กิจกรรม ประกอบด้วย
- กิจกรรมศูน ย์ก ารเรียนรู้การเพิ่ มประสิท ธิภ าพการผลิตสิ นค้ าประมง (อุด หนุ น )
จานวน 22,000.- บาท (33,000+22,000 = 55,000)
- กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง (งบดาเนินงาน)
จานวน 53,000.- บาท แยกเป็น จัดงานวัน field day 11,000 บาท ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 11,000 บาท
ตามมนโยบายของ กษ หรือ SC 16,500 บาท
- กิจกรรมสนั บสนุนโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดาริฯ จานวน 3,300 บาท
(13,000+3,300 = 16,300)
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
รวมงบประมาณที่ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2560 จานวน 2,356,286.- บาท
ใช้ไป 1,233,056.68.- บาท คงเหลือ 1,123,229.32.- บาท คิดเป็นร้อยละ 52.33
3. การตอบแบบ...

-93. การตอบแบบสารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการระดับจังหวัด) ผ่าน
ทางเว็บไซต์ สานั กงาน ก.พ.ร. ซึ่งจังหวัดเพชรบู รณ์ กาหนดให้ หน่วยงานด าเนิ นการตอบแบบสารวจฯ ให้ แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ศูนย์ฯ หลัก
จานวน 6 แห่งที่เหลือ (ส่งแผนเพิ่มเติม)
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ตามที่สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบอุดหนุน) จานวน
22,000.- บาท สาหรับอุดหนุนเกษตรกรามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ศูนย์ฯ หลักที่เหลือ จานวน 6 ศูนย์ ดังนั้น ขอให้ประมงอาเภอที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนดาเนินการ เร่งดาเนินการ
จัดส่งให้สานักงานประมงจังหวัดภายในอาทิตย์หน้า เพื่อจะได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้เกษตรกรต่อไป
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ประมงอาเภอจัดส่งแผนดาเนินการศูนย์ฯ หลัก ที่เหลือ จานวน 6 ศูนย์
ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
5.2 การจัดทาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ด้วยกรมประมง มีหนังสือแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 2/2560 (1 เมษายน 2560 –
30 กันยายน 2560) ตามหนังสือ ด่วน ที่ กษ 0500.5/ว 767 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ซึ่งตัวชี้วัดในรอบ
การประเมินที่ 2/2560 มีจานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสาเร็จในการดาเนินโครงการ Smart Farmer ปี 2560 หน่วยวัดเป็น เวลา
และร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Existing Farmer น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ 1 คะแนน
- เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Existing Farmer มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ได้ 2 คะแนน
- ดาเนินการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้ 3 คะแนน
- ดาเนินการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้ 3 คะแนน
- รายงานผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายในระบบ กตร. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
โดยรายงาน 2 รอบ ทุกวันที่ 11 และวันที่ 26 ของเดือน ได้ 5 คะแนน
ตัว ชี้วั ด ที่ 2 ระดั บ ความสาเร็จ ในการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ้าหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2560 หน่วยวัดเป็น ระยะเวลา เกณฑ์การให้คะแนน
- รายงานผลการติดตามในระบบ กตร. หลังวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้ 1 คะแนน
รายงานผล...

-10- รายงานผลการติดตามในระบบ กตร. หลังวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้ 2 คะแนน
- รายงานผลการติดตามในระบบ กตร. หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้ 3 คะแนน
- รายงานผลการติดตามในระบบ กตร. ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้ 4 คะแนน
- รายงานผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายในระบบ กตร. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
โดยรายงาน 2 รอบ ทุกวันที่ 11 และวันที่ 26 ของทุกเดือน ได้ 5 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร หน่วยวัดเป็นระยะเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน
- สานักงานประมงจังหวัดสนับสนุนให้เกษตรกรมาจาหน่ายสินค้าประมงทั้งสดหรือแปรรูปที่
ตลาดนัดเกษตรกร โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานจานวนน้อยกว่า 24 ครั้ง ได้ 1 คะแนน
- สานักงานประมงจังหวัดสนับสนุนให้เกษตรกรมาจาหน่ายสินค้าประมงทั้งสดหรือแปรรูป ที่
ตลาดนัดเกษตรกร โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานจานวนไม่น้อยกว่า 24 ครั้ง ได้ 2 คะแนน
- ส่งรายงานสรุปผลผู้ใช้บริการตลาดเกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นรูปเล่มส่ง หลัง วันที่ 10
กันยายน 2560 ได้ 3 คะแนน
- ส่งรายงานสรุปผลผู้ใช้บริการตลาดเกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นรูปเล่มส่ง หลัง วันที่ 10
กันยายน 2560 ได้ 4 คะแนน
- รายงานผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายในระบบ กตร. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
โดยรายงาน 2 รอบ ทุกวันที่ 11 และวันที่ 26 ของทุกเดือน ได้ 5 คะแนน
ตั วชี้ วัด ที่ 4 ระดั บ ความส าเร็จ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเกษตรกรเข้ า สู่
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประจาปี 2560 หน่วยวัดเป็น เวลาและร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละใบคาขอการรับรองมาตรฐานที่ถูกส่งคืนมากกว่า 15 ได้ 1 คะแนน
- ร้อยละใบคาขอการรับรองมาตรฐานที่ถูกส่งคืน 10.01 – 15.00 ได้ 2 คะแนน
- ร้อยละใบคาขอการรับรองมาตรฐานที่ถูกส่งคืน 5.01 – 10.00 ได้ 3 คะแนน
- ร้อยละใบคาขอการรับรองมาตรฐานที่ถูกส่งคืน 0.00 – 5.00 ได้ 4 คะแนน
- การรายงานผลการดาเนิน งานและการเบิ ก จ่ายงบประมาณในระบบ กตร. ตั้ง แต่เดื อ น
พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยรายงาน 2 รอบ ทุกวันที่ 11 และวันที่ 26 ของทุกเดือน ได้ 5 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ผ่านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) หน่วยวัด
เป็นร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80.00 ได้ 1 คะแนน
- ร้อยละ 80.01 – 85.00 ได้ 2 คะแนน
- ร้อยละ 85.01 – 90.00 ได้ 3 คะแนน
- ร้อยละ 90.01 – 95.00 ได้ 4 คะแนน
มากกว่า...

-11- มากกว่าร้อยละ 95.00 ได้ 5 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสาเร็จของการเก็บพิกัดตาแหน่งข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมงผ่าน
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) หน่วยวัดเป็น
ร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80.00 ได้ 1 คะแนน
- ร้อยละ 80.01 – 85.00 ได้ 2 คะแนน
- ร้อยละ 85.01 – 90.00 ได้ 3 คะแนน
- ร้อยละ 90.01 – 95.00 ได้ 4 คะแนน
- มากกว่าร้อยละ 95.00 ได้ 5 คะแนน
และยังเหลือตัวชี้วัดด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่กรมประมงกาลังพิจารณา
และจะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป ซึ่ง ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560
สานักงานประมงจังหวัด ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
ประมงจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่ม 3 กลุ่ม และประมงอาเภอหล่มเก่า เป็นตัวแทนประมงอาเภอทุกอาเภอ
และจะได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัด ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.3 โครงการงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (งบพัฒนาจังหวัด)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปลานิลปลอดภัยสู่ผู้บริโภค งบประมาณ
527,000.- บาท
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
สานักงานประมงจังหวัด ได้ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากจังหวัด (งบ
เหลือจ่าย) ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 527,000.-บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับดาเนินการดังนี้
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน เป็นเงิน 108,000.-บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การลดต้นทุน การบริหารจัดการและแปรรูปเพิ่ม
เพิ่มมูลค่า เป็นเงิน 151,000.-บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุง โรงเรือนและอุปกรณ์แปรรูปปลานิลให้ถูก สุขลักษณะ เป็นเงิน
268,000.-บาท แยกเป็ น ค่าครุภั ณ ฑ์ (ตู้แช่ สแตนเลส 4 ประตู จานวน 1 เครื่อ ง เครื่อ งซีลสูญ ญากาศ
จานวน 1 เครื่อง) เป็นเงิน 68,000.-บาท และค่าก่อสร้าง (ค่าปรับปรุงโรงเรือน) เป็นเงิน 200,000.-บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.4 โครงการ...

-125.4 โครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จานวน 2 โครงการ
- โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรม ส่งเสริมและ
พัฒ นาคุณ ภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาดสัตว์น้าแบบครบวงจร (พิษณุโลก) งบประมาณ
1,059,456.-บาท
- โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรม การพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย โครงการสร้างสระเก็บน้าการเกษตรขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน (สุโขทัย) งบประมาณ 1,740,100.-บาท
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
สานักงานประมงจังหวัด ได้ดาเนินการจัดทาโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย แปรรู ป และการตลาดสั ต ว์ น้ าแบบครบวงจร (พิ ษ ณุ โลก) งบประมาณ
1,059,456.-บาท สาหรับดาเนินกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แยกเป็น
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสัตว์น้าตามแนวทางฟาร์มมาตรฐาน GAP เป็นเงิน
307,040.-บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเพิ่มความเข้มแข็ง ของกลุ่มแปรรูปสัตว์น้าและพัฒนาเพิ่มคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าสัตว์น้าแปรรูป เป็นเงิน 157,040.-บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาเพิ่มมูลค่าของสินค้าสัตว์น้าแปรรูป เป็นเงิน 316,890.-บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้าแปรรูป เป็น
เงิน 278,486.-บาท
2. โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย โครงการสร้างสระเก็บน้าการเกษตรขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน (สุโขทัย) งบประมาณ 1,740,100.-บาท สาหรับดาเนินกิจการด้านการสนับสนุนพันธุ์ปลา
กินพืชให้แก่เกษตรกร แยกเป็น
กิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้การผลิตทางการเกษตร เป็นเงิน 77,600.-บาท
กิจกรรมด้านการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เป็นเงิน 1,640,000.-บาท
กิจกรรมอานวยการ ประสาน ติดตามผลและประชาสัมพันธ์ 22,500.-บาท
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง 2 โครงการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระ...

-13ระเบียบวาระที 6 เรื่อง อื่นๆ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นจึงขอให้ทุกกลุ่มและทุกอาเภอดาเนิน
สารวจความต้องการด้านวัสดุสานักงาน การปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณ ฑ์สานักงานให้สามารถใช้ง านได้ตาม
ภารกิจเร่งด่วน โดยให้แจ้งความประสงค์มาที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เพื่อดาเนินการต่อไป และมอบหมาย
ให้งานพัสดุดาเนินการสารวจยางรถยนต์ และแบตเตอร์รี่รถยนต์ ทุกคันให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งาน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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