รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 6/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 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. นางพรรณภา มีขุน เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
2. นายรวีร์ ฤทธิชัย หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดฯ สระบุรี
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สืบเนื่องจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยงาน
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ขอความร่วมมือประชาสั มพั นธ์การตอบแบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บประเด็ น
ค าถาม 4 ข้ อ ของนายกรั ฐมนตรี ได้ กล่ าวในรายการศาสตร์ พระราชาสู่ การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น เมื่ อวั นที่ 26
พฤษภาคม 2560 ให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการและจัดส่งให้จังหวัดทราบ ซึ่งได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารและ
ยุทธศาสตร์ ดาเนินการรวบรวมและจัดส่งให้จังหวัดทราบตามกาหนดระยะเวลา
(2) การประเมิน...

-2(2) การประเมินผลงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการประเมินผลงานภาพรวมของทั้งจังหวัด
ทั้งหมด 5 ด้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลาดับที่ 2 และสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับหนังสือกรมประมง
ด่วนที่สุด ที่ กษ 0500.5/ว 1099ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 แจ้งให้หน่วยงานดาเนินการบันทึกผลการดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด ในโปรแกรมระบบติ ดตามประเมิ นผล
(www.padme.moi.go.th : PADME) สาหรับงบประมาณตามแผนบู รณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ งและยั่ งยื น
ให้ กั บเศรษฐกิ จภายในประเทศ มอบหมายให้ กลุ่ มบริ หารและยุ ทธศาสตร์ ด าเนิ นการรายงานผลตามก าหนด
ระยะเวลา
(3) กรณีหน่วยงานที่มีผู้แทนพระองค์หรือผู้ตรวจกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน
ให้หน่วยงานแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการร่วมต้อนรับต่อไป
(4) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้ทุกหน่วยงานงดการจัดกิจกรรม
จุดเทียนชัยถวายพระพร โดยให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง บริเวณ
บ้านพัก หรือด้านหน้าอาคารสานักงาน และกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10
(5) โครงการ Green Market จั งหวัดเพชรบู รณ์ โดยท่ านรองฯ ไกรสร ให้ ส านั กงานประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสินค้าด้านประมงเพื่อส่งสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้นมอบหมายหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมฯ พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมสินค้าโดยต่อยอดจากกิจกรรมแปลงใหญ่ในพื้นที่ เขียนโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
(6) การเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด หรือกลุ่ม
จังหวัด เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบ
(7) กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟิช ฝากให้ประมงอาเภอทุกอาเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรใน
พื้นที่ทราบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ โดยใช้เวทีการประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านประจาเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี
นายรวีร์...

-3นายรวีร์ ฤทธิชัย หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดฯ สระบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี ได้ดาเนินการ
ออกตรวจพื้นที่เพื่อตรวจแหล่งน้าสาธารณะช่วงฤดูวางไข่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน
2560 จึงขอรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
หน่วยป้องกันฯ ได้ดาเนินการตรวจยึดทั้งหมด 4 คดี ประกอบด้วย อ่างเก็บน้าห้วยป่าแดง,
อ่างเก็บน้าห้วยเล็ง ตรวจยึด ข่ายดักปลา และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขตพื้นที่อาเภอศรีเทพ ตรวจยึดโพงพาง 4 ปาก
และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกรอบ และหน่วยป้องกันฯ ได้จัดส่งรายงานผล
การออกตรวจพื้นที่ให้สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
นางพรรณภา มีขุน เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน แทนผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมประมงแปลงใหญ่ ขณะนี้กองพัฒนาระบบฯ ได้จัดส่งหนังสือรับรองเกษตรกร
จานวน 20 ราย ให้ศูนย์วิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว และจะดาเนินการจัดทาหนังสือเพื่อส่งหนังสือรับรองให้สานักงาน
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ อมอบให้ เกษตรกรทั้ง 20 ราย ต่อไป และในปีงบประมาณ 2561 กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด แจ้งให้ศู นย์ วิจัยฯ ดาเนินการจัดส่ งรายชื่ อเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมประมง
แปลงใหญ่ และศูนย์วิจัยฯ ได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ เรียบร้อยแล้ว จานวน 30 ราย ขณะนี้
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด อยู่ระหว่างพิจารณาสรุปแนวทางและวิธีการดาเนินกิจกรรมประมง
แปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสรุปแนวทางการดาเนินกิจกรรมประมงแปลงใหญ่
ปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ จัดทาหนังสือ
แจ้งให้สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบด้วย เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมสาหรับดาเนินกิจกรรมฯ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.โครงการปรั บปรุงทะเบี ยนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า “เก็ บข้ อมู ลรายได้ และหนี้ สิ นของ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า” จานวน 8,247 ราย ดาเนินการได้ 6,909 ราย คิดเป็น 83.77 %
2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน ๗๕๑ ราย
ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปอเทืองจาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 35 กระสอบ มอบให้เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ดาเนินการได้ 32 ราย คิดเป็น 4.26 %
3. โครงการ...

-43. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) ดาเนินการ
สนับสนุนอาหารปลากินพืชใหญ่ จานวน 87 กระสอบ และพันธุ์ปลานิล จานวน 15,000 ตัว
4. โครงการเงินเหลื อจ่ ายตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเพชรบู รณ์ ครั้งที่ 2/2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปลานิ ล
ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคพื้นที่ตาบลห้วยสะแก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานประมงจังหวัด
เพชรบูรณ์ กาหนดจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ตาบลบางหัก และ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลแดดเดียวชลบุรี ตาบลโคกขี้หนอน อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 50 คน และ เจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน
6. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิง รุก Zoning by Agri Map ด้านการประมง ได้ดาเนินการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้
- พันธุ์ปลากินพืช 3,000 ตัว/ราย
- อาหารปลา 1 กระสอบ/ราย
- ปูนขาว 40 กก./ราย
7. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณ ภาพสินค้ าประมง เป้าหมาย ๙๐ ราย ผลการตรวจ
ประเมินฟาร์มกิจกรรมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจ
ประเมินฯ จานวน 82 ราย และไม่ผ่านการตรวจประเมินฯ จานวน 8 ราย แยกเป็น
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ผ่านการตรวจประเมิน 15 ราย
- อาเภอชนแดน ผ่านการตรวจประเมิน 15 ราย
- อาเภอหนองไผ่ ผ่านการตรวจประเมิน 15 ราย
- อาเภอศรีเทพ ผ่านการตรวจประเมิน 12 ราย ไม่ผ่าน 3 ราย
- อาเภอหล่มเก่า ผ่านการตรวจประเมิน 11 ราย ไม่ผ่าน 4 ราย
- อาเภอหล่มสัก ผ่านการตรวจประเมิน 14 ราย ไม่ผ่าน 1 ราย
8. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินเพื่อการค้าในชุมชน
เป้าหมาย ๒๕๐ ราย ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลานิล 2,500 ตัว/ราย
9. โครงการตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม
ประมงโรงเรียน ดาเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 พื้นที่ โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ตาบลพุทธบาท อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
10. กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ (สายใยรักแห่งครอบครัว) ได้สนับสนุนปัจจัย
การผลิต พันธุ์ปลานิล 2,500 ตัว/ราย อาหารปลากินพืชเล็ก 1 กระสอบ
11. การรับแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) จานวน
914 ราย ขึ้นทะเบียน 59 ราย คิดเป็น 6.46% และยังไม่มีผลการเข้าตรวจ
นางศศิวิมล...

-5นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
สาหรับกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง อาเภอที่เกษตรกรยังไม่ผ่านการ
ตรวจประเมินฯ จานวน 8 ราย มอบหมายให้ประมงอาเภอดาเนินการจัดส่งรายชื่อเกษตรกรให้ สานักงาน
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อจะได้แจ้งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ ออกตรวจประเมินให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาภายในเดือนกรกฎาคม 2560
ต่อไป และข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) มอบหมายให้ประมงอาเภอทุก
อาเภอเร่งดาเนินการออกพื้นที่เพื่อเข้าตรวจฟาร์มเกษตรกรตามจานวนที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว และรายงานผลให้
สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบตามกาหนดระยะเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้ ามาตรการช่วยเหลือเยี ยวยาเกษตรกรผู้ป ระสบอุ ทกภั ยด้านการ
ประมง ปี ๒๕60 ช่วงประสบภัย วันที่ 18 พ.ค. 59 – ก.พ. 60
อาเภอ

จานวนเกษตรกร จานวนเกษตรกร จานวนเกษตรกร จานวนเกษตรกร
ทั้งหมด

กรมตัด

เมืองเพชรบูรณ์

116

หล่มเก่า

ยอดเงินที่ยังไม่โอน

10

โอนแล้ว
101

ยังไม่โอน
5

15,000

13

2

11

-

-

หล่มสัก

44

-

43

-

-

ชนแดน

10

-

10

-

-

183

11

167

5

15,000

รวม

2. รายงาน...

-62. รายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ช่วงเวลาประสบภัย
วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2560
อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

จำนวน
(รำย)
5
24
1
2
1
2
2
13
4
38
4
12
3
9
3
34
1
3
24
137
1
2
1
1
2
7
4
10
11
82
11
82
39
229

จำนวนหมู่บ้ำน

หล่มสัก

ฝำยนำแซง
1,2,3,5,6
ปำกช่อง
4
วัดป่ำ
7
สักหลง
6,7
หนองไขว่
8,9,10,12
บุ่งน้ำเต้ำ
3,7,9,10
น้ำเฮี้ย
1,2,5
ตำลเดี่ยว
5,6,7
น้ำชุน
11
รวม 9 ตำบล
หล่มเก่ำ
นำแซง
7
นำเกำะ
1
บ้ำนเนิน
4,7
รวม 3 ตำบล
เมืองเพชรบูรณ์ นำงั่ว
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13
รวม 1 ตำบล
รวมทั้งจังหวัด
13 ตำบล

จำนวน ประมำณควำมเสียหำย
พื้นที่
บ่อ
(ไร่)
(บำท)
31.00 31
310,000.00
2
10.00
120,000.00
2
2.00
20,000.00
13.00 13
130,000.00
56.75 43
560,000.00
16.00 12
145,000.00
9
9.00
72,000.00
34
35.00
350,000.00
3
3.00
24,000.00
149
175.75
1,731,000.00
2
1.75
9,000.00
1
0.75
4,000.00
7
4.75
24,000.00
10
7.25
37,000.00
101.25
91
765,000.00
91
101.25
765,000.00
250
284.25
2,533,000.00

วงเงินช่วยเหลือ
(บำท)
130,975.00
42,250.00
8,450.00
54,925.00
239,768.75
67,600.00
38,025.00
147,875.00
12,675.00
742,543.75
7,393.75
3,168.75
20,068.75
30,631.25
427,781.25
427,781.25
1,200,956.25

3. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาการประมง งบประมาณ 38,000 บาท
(งวดที่ 1+2)
กิจกรรม
๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้า
๒. ตรวจปราบปราม ตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

120

120

12

12

4. กิจกรรม...

-74. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาการประมง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในโอกาส
วันสาคัญ ต่าง ๆ
กิจกรรม
๑. ปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าเพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
๓. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ
๔. โครงการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า ปี 2560

แผน/เป้าหมาย
1 ล้านตัว
1 ล้านตัว
1 ล้านตัว
-

ผลการดาเนินงาน
3 แสนตัว (บึก 9 ตัว)
(จัดงาน 2 ครั้ง)
กุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว/
บึก 9 ตัว
ปลาตะเพียน 3 แสนตัว/
บึก 10 ตัว

5. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560 โครงการประมงชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 575,000 บาท เบิกจ่าย 560,136 บาท คิดเป็น 97.42 %
กิจกรรม
๑. คัดเลือกแหล่งน้าที่มีความเหมาะสม
๒. จัดตั้งกลุ่มชาวประมง
๓. ฝึกอบรมชาวประมง
๔. สนับสนุนวัสดุดาเนินงาน
๕. ติดตามประเมินผล

แผน/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

7 แห่ง
7 กลุ่ม
350 ราย
7 แห่ง
28 ครั้ง

7 แห่ง
7 กลุ่ม
350 ราย
7 แห่ง
18 ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

4.5 กลุ่มบริหาร...

-84.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
รวมงบประมาณที่ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มิถุนายน 2560 จานวน 2,636,496.- บาท
ใช้ไป 1,661,128.65.- บาท คงเหลือ 975,367.35.- บาท คิดเป็นร้อยละ 63.01
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
ตามที่ท่านประมงจังหวัด ได้จัดส่งข้าพเจ้าพร้อมด้วยนางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์สานักงาน
ประมงจังหวัด ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร
สรุปรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อ
พ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
- สาหรับโครงการหรือกิจกรรมใด ที่การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่แล้วเสร็จ ที่ได้ดาเนินการก่อน
วัน ที่มี ผลบังคับ ใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุ พ.ศ. 2560 หรือก่อนวันที่ 23 สิง หาคม
2560 ให้ดาเนินการตามระเบียบฯ เดิม ต่อไป เว้นแต่ ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
- มาตรา 4 กาหนดให้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ
ใช้กับ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย ราชการบริห ารส่วนกลาง ราชการบริห ารส่วนภูมิภ าค
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัย
หน่ ว ยงานสั งกั ด รัฐ สภาหรือ ในก ากั บ รั ฐ สภา หน่ ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ และหน่ ว ยงานอื่ น ตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
- มาตรา 8 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ฯ ประกอบด้ ว ย คุ้ ม ค่ า โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ห้าม กาหนดใกล้เคียงยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่งของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่ มียี่ห้อเดียวหรือต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อนั้น
- มาตรา 11 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญ ชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญ ชีกลาง
กาหนด เว้นแต่ กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
- มาตรา 16 หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่ง
ขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรา 17,18 คณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริต (คปท.) (คณะกรรมการ
จากกรมบัญชีกลาง) อาจกาหนดให้มีการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและ
ผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา 51-53...

-9- มาตรา 51-53 ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานต้อง
เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลางเท่านั้น
- มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย 3 วิธี คือ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่ วไป (สอบราคา ประกวดราคา ตามระเบียบฯ 2535, e-market ,
e-bidding ตามระเบียบฯ 2559)
2. วิธีคัดเลือก มีผู้เสนอราคามากกว่า 1 ราย (วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบฯ 2535)
3. วิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้เสนอราคา 1 ราย (วิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ 2535)
- มาตรา 120 บทก าหนดโทษ ผู้ ใดเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เป็ น ผู้ มี อ านาจในการด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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 ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ อุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

