รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 7/2560
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 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
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายรวีร์ ฤทธิชัย หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดฯ สระบุรี ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์ น้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ขอบคุณทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ และการร่วมกิจกรรม และมอบหมายให้กลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง รายงานผลการจัดกิจกรรมให้จังหวัดและกรมประมงทราบ
2. การจัดงานประชุมวิชาการ ประจาปี 2560 กรมประมงกาหนดจัดในระหว่างวันที่ 19 20 กันยายน 2560 และวันสถาปนากรมประมง กาหนดจัดวันที่ 21 กันยายน 2560 ท่านใดมีความประสงค์
เข้าร่วมแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก) ไว้ล่วงหน้า
3. การเบิกจ่าย...

-23. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สานักงานประมงจังหวัดพิจารณาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของแต่ละโครงการที่ได้รับการจัดสรรตามข้อมูลที่ได้รับจากประมงอาเภอทุกอาเภอ ดังนั้น ขอความร่วมมือ
ประมงอาเภอทุกอาเภอเร่งดาเนินการในส่วนของโครงการใดที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ทันตามกาหนดระยะเวลาและ
ส่งเอกสารเบิกจ่ายต่อไป
และสืบเนื่องจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วม
ประชุมแทน จึงขอให้แจ้งรายละเอียดการประชุมให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 09.30 น.
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยงาน
ดาเนินการ ดังนี้
1. กรณีน้าท่วม พื้นที่ตาบลตาดกลอย อาเภอหล่มเก่า และพื้นที่ตาบลบ้านโศก อาเภอ
หล่มสัก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว โดยเน้นการลงพื้นที่เพื่อสารวจ
ความเสียหายเบื้องต้นและความต้องการของประชาชน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และในส่วน
ของงบประมาณกลุ่มจังหวัดที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ในกรณี ที่ ไม่สามารถดาเนิ นการได้ ให้แจ้งจังหวัดทราบ
โดยระบุสาเหตุที่ไม่สามารถดาเนินการได้
3. การชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ต่ อคณะกรรมาธิ ก าร
โดยกาหนดให้ จั งหวัดเพชรบู รณ์ เข้ าชี้ แจงในระหว่ างวั นที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ให้ ทุ กหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาจัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
4. สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กั บเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
สาหรับกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รวม
จานวน 2 ราย
5. การสารวจข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กรมบั ญชี กลางขยายระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมู ล
บุคลากรภาครัฐ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดาเนิ นการเร่งดาเนินการให้ทันตามกาหนด
ระยะเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวารระ...

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
นางพรรณภา มีขุน เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน แทนผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจั ดกิ จกรรมปล่ อยพั น ธุ์สั ตว์น้ า เนื่ อ งในวั น แม่ แห่ ง ชาติ ศู น ย์วิจั ยและพั ฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ มีพันธุ์สัตว์น้า(ปลา) พร้อมให้การสนับสนุน ประมาณ 300 – 400 ถุง ดังนั้น
จึงขอทราบสถานที่จัดกิจกรรม และวันที่ที่จัดกิจกรรม
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กาหนดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
พื้นที่ตาบลป่าเลา อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะได้ทาหนังสือแจ้งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้าต่อไป
2. กิจกรรมส่งเสริมประมงแปลงใหญ่ ตามที่สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีหนังสือ
แจ้งให้ศูนย์ฯ ออกตรวจประเมินพื้นที่เกษตรกรเพิ่มเติม จานวน 8 ราย ทดแทนรายเดิมที่ไม่ผ่านการตรวจประเมิน
ขณะนี้ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการตรวจประเมินครบทั้ง 8 ราย เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 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 8,247 ราย คิดเป็น 100%
2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน ๗๕๑ ราย
ดาเนินงานได้ 456 ราย คิดเป็น 60.72% และกลุ่มฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจง 5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง จานวน 97 ราย ณ ไร่สีอาพัน หมู่ 2 ตาบลน้าร้อน
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
3. โครงการศู นย์ เรี ยนรู้ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้ าเกษตร (ศพก. 882 ศู นย์ ) ได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือประมงอาเภอที่ยังไม่ส่งแบบตรวจรับวัสดุการเกษตรที่ได้สนับสนุนให้
ศูนย์เครือข่ าย ด าเนิ นการจัดส่งให้ด้ วย และการจั ดท าแผน 5 ปี (2560-2564) กาหนดส่ งทุ กวั นที่ 26
กรกฎาคม ขอความร่วมมือให้ประมงอาเภอทุกอาเภอส่งแผนตามแบบฟอร์มที่ได้จัดส่งให้ทุกอาเภอแล้ว

-44. โครงการเงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปลานิล
ปลอดภัย สู่ผู้ บริโภค พื้น ที่ ตาบลห้ว ยสะแก อาเภอเมื องเพชรบู รณ์ จัง หวัดเพชรบู รณ์ และได้ พ าเกษตรกร
จานวน 50 ราย ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี ตาบลบางหัก และวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปปลานิลแดดเดียวชลบุรี ตาบลโคกขี้หนอน อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2560
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิลจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรม ศึกษา
ดูงานบุคคลภายนอกเกษตรกร 17 ราย เจ้าหน้าที่ 3 ราย กาหนดการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16 –
18 สิงหาคม 2560 กิจกรรมศึกษาดูงานประกอบด้วย
- กลุ่ม เครือ ข่ายผู้ เพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ า จั ง หวัดเชีย งรายด้ านการแปรรูป และการลด
ต้นทุนการผลิต (แปลงใหญ่ อ.พาน และ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย)
- นายคะนอง จิตวนา หมู่ 4 ตาบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
- กลุ่มบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติในการเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
- ตลาดสัตว์น้าสามเหลี่ยมทองคา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
- แนวโน้มช่องทางการส่งออกสินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ บริเวณด่านพรมแดน
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
6. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง เป้าหมาย ๙๐ ราย ได้ดาเนินการ
รายงานตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ม าตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน 90 ราย ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง (ส่ง e แดง) เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
7. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินเพื่อการค้าในชุมชน
เป้าหมาย ๒๕๐ ราย กาหนดส่ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
ประมงอาเภอ

สส.2 ครั้งที่ 1

สส.2 ครั้งที่ 2

สส.2 ครั้งที่ 3

สส.3

เมืองเพชรบูรณ์

29 พ.ค.60

29 มิ.ย.60

26 ก.ค.60

26 มิ.ย.60

หล่มสัก

31 พ.ค.60

26 มิ.ย.60

24 ก.ค.60

19 มิ.ย.60

หล่มเก่า

24 พ.ค.60

15 มิ.ย.60

31 ก.ค.60

19 มิ.ย.60

หนองไผ่

16 พ.ค.60

20 มิ.ย.60

14 ก.ค.60

9 มิ.ย.60

ศรีเทพ

29 พ.ค.60

19 มิ.ย.60

24 ก.ค.60

4 มิ.ย.60
8. โครงการ...

-58. โครงการประมงอาสา เป้าหมาย 30 ราย ติดตามผลการปฏิบัติงานของประมงอาสา
กาหนดส่ง ทุกวันที่ 24 ของเดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
ประมงอาเภอ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

เมืองเพชรบูรณ์

29 พ.ค.60

28 ก.ค.60

หล่มสัก

31 พ.ค.60

19 มิ.ย.60

หล่มเก่า

24 พ.ค.60

15 มิ.ย.60



หนองไผ่

19 พ.ค.60

24 ก.ค.60



ศรีเทพ

31 พ.ค.60

30 มิ.ย.60

19 ก.ค.60

แบบรับมอบเสื้อ



9. กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ (สายใยรักแห่งครอบครัว) เดือนสิงหาคม 2560
กาหนดการติดตามงาน กิจกรรม เกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูน สุขภาพ จานวน 10 ราย พื้นที่ ตาบลดงมูลเหล็ก
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
10. สรุปการรับแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) รวม
จานวนฟาร์ม 916 ฟาร์ม ดาเนินการเข้าตรวจฟาร์มได้ 309 ฟาร์ม คิดเป็น 33.81%
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) มอบหมายให้ประมงอาเภอ
ทุกอาเภอเร่งดาเนินการออกพื้นที่เพื่อเข้าตรวจฟาร์มเกษตรกรตามจานวนที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว และรายงานผล
ให้สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบตามกาหนดระยะเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสะอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รายงานความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง)

1.1 กลุ่มบริหาร...

-61.1 ช่วงเวลาประสบภัย วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2560
อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

หล่มสัก

วัดป่ำ
7
หนองไขว่
9
บุ่งน้ำเต้ำ
7
รวม 3 ตำบล
หล่มเก่ำ นำแซง
7
บ้ำนเนิน
4
รวม 2 ตำบล
เมืองเพชรบูรณ์ นำงั่ว
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13
รวม 1 ตำบล
รวมทั้งจังหวัด 6 ตำบล

จำนวนหมู่บ้ำน
1
1
1
3
1
1
2
11
11
16

จำนวน พื้นที่ จำนวน ประมำณควำมเสียหำย
บ่อ
(รำย)
(ไร่)
(บำท)
2
3.00 2
20,000.00
12
25.00 12
125,000.00
2
7.00 2
145,000.00
16
16 35.00
290,000.00
5
4.50 5
22,500.00
5
2.25 5
11,250.00
10
10
6.75
33,750.00
76
132.45 91
765,000.00
91
76 132.45
765,000.00
102 174.20 117 1,088,750.00

วงเงินช่วยเหลือ
(บำท)
12,675.00
105,625.00
29,575.00
147,875.00
19,012.50
9,506.25
28,518.75
559,601.25
559,601.25
735,995.00

อาเภอหล่มสัก ผ่านการประชุม กชภอ. เมื่อวันที่ 13 ก.ค.60
อาเภอหล่มเก่า ผ่านการประชุม กชภอ. เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ รอประกาศภัย
1.2 ช่วงเวลาประสบภัย วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2560
อำเภอ

ตำบล

หมู่ที่

หล่มสัก

ท่ำอิบุญ
5,8,9,10
สักหลง
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11
ห้วยไร่
5,6,13
ตำลเดี่ยว
1 - 11
รวม 4 ตำบล
หล่มเก่ำ ตำดกลอย
1,2,3,4,5,6
ศิลำ
7,8
นำซำ
4,9
รวม 3 ตำบล
รวมทั้งจังหวัด 7 ตำบล

จำนวน
(รำย)
4
3
10
7
3
5
11
15
28
30
6
75
2
5
2
17
10
97
38
127

จำนวนหมู่บ้ำน

จำนวน ประมำณควำมเสียหำย
พื้นที่
บ่อ
(ไร่)
(บำท)
3.00 3
15,000.00
7.00 7
35,000.00
5
5.00
25,000.00
15.00 15
75,000.00
30
30.00
150,000.00
75.00 75
375,000.00
5.00 5
25,000.00
24.00 17
120,000.00
97
104
520,000.00
134 127
670,000.00

วงเงินช่วยเหลือ
(บำท)
12,675.00
29,575.00
21,125.00
63,375.00
126,750.00
316,875.00
21,125.00
101,400.00
439,400.00
566,150.00

***อยู่ระหว่างสารวจความเสียหาย

2. กิจกรรม...

-72. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาการประมง งบประมาณ 38,000 บาท (งวดที่ 1+2)
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า แผน/เป้าหมาย 120 ครั้ง ผลการ
ดาเนินงาน 150 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง แผน/เป้าหมาย 12 ครั้ง ผลการดาเนินงาน
14 ครั้ง
3. กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทาการประมง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในโอกาส
วันสาคัญ ต่าง ๆ
กิจกรรม
1. ปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าเพื่ อ น้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
3. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
4. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ

แผน/
เป้าหมาย
1 ล้านตัว
1 ล้านตัว

ผลการดาเนินงาน
3 แสนตัว (บึก 9 ตัว)
(จัดงาน 2 ครั้ง)
1 ล้าน 2 หมื่นตัว

1 ล้านตัว

-

-

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

5. โครงการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า ปี 2560
4. โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
- จัดนิทรรศการความรู้ด้านการประมง แผน/เป้าหมาย 11 ครั้ง ผลการดาเนินงาน 9 ครั้ง
- ประชาชนรับบริการ แผน/เป้าหมาย 500 คน ผลการดาเนินงาน 450 คน
- มอบพันธุ์สัตว์น้า แผน/เป้าหมาย 220,000 ตัว ผลการดาเนินงาน 190,000 ตัว
5. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560โครงการประมงชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ 575,000 บาท เบิกจ่าย 560,136 บาท คิดเป็น 97.42 %
- คัดเลือกแหล่งน้าที่มีความเหมาะสม แผน/เป้าหมาย 7 แห่ง ผลการดาเนินงาน 7 แห่ง
- จัดตั้งกลุ่มชาวประมง แผน/เป้าหมาย 7 กลุ่ม ผลการดาเนินงาน 7 กลุ่ม
- ฝึกอบรมชาวประมง แผน/เป้าหมาย 350 ราย ผลการดาเนินงาน 350 ราย
- สนับสนุนวัสดุดาเนินงาน แผน/เป้าหมาย 7 แห่ง ผลการดาเนินงาน 7 แห่ง
- ติดตามประเมินผล แผน/เป้าหมาย 28 ครั้ง ผลการดาเนินงาน 24 ครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มบริหาร...

-84.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
รวมงบประมาณที่ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุ ลาคม – กรกฎาคม 2560 จานวน 2,643,796.- บาท
ใช้ไป 2,064,009.83.- บาท คงเหลือ 579,786.17.- บาท คิดเป็นร้อยละ 78.07%
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที 6 เรื่อง อื่นๆ
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
แจ้งโครงการ 9101 ด้านการประมง จานวน 36 โครงการ งบประมาณ 12,876,381.-บาท
ยกเว้นพื้นที่อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอหนองไผ่ และอาเภอบึงสามพัน
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
- มอบประมงอาเภอรายงานความเสียหายของเกษตรกรในพื้นที่ให้สานักงานประมงจังหวัด
ทราบจนกว่าจะพ้นวิกฤตประสบภัย
- การจัดประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ประมาณช่วงเดือนกันยายน 2560
มอบกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดเตรียมเรื่องที่จะนาเข้าประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ อุดมลักษณ์ แก้วจีน ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ ชยาภรณ์ อุดม ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ อุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

