รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 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. นางพรรณภา มีขุน เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายรวีร์ ฤทธิชัย หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดฯ สระบุรี ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สืบเนื่องจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ ข้อราชการและกาชับให้
หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1.1 การจัดงานประเพณีอุ้มพระดาน้า ประจาปี 2560 กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 –
23 กันยายน 2560 ท่ารองฯ ไกรสร ได้มอบหมายให้สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์นาสินค้าแปรรูปด้าน
ประมงมาจาหน่ายซึ่งสามารถวางจาหน่ายได้ที่บริเวณเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ให้ตั้งแต่วัน ที่ 19 กันยายน 2560
ดังนั้น มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประสานกับกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นาสินค้า
แปรรูปมาวางจาหน่ายต่อไป

-21.2 การเตรียมพร้อมของหน่วยงานราชการในงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 กาชับ
ให้หน่วยงานเร่งดาเนินการปลูกดอกดาวเรืองให้ทันตามกาหนดระยะเวลา และขณะนี้ได้เปิดรับสมัครจิตอาสา
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ว่าการอาเภอ
ทุกอาเภอ ซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงขอเชิญ ชวนทุกคนสมัครเป็นจิตอาสาตามกาหนด
ระยะเวลา
1.3 การดาเนินโครงการ 9101 ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเพชรบู รณ์ ด าเนิ นการ
ได้ 94% ของโครงการทั้งหมด มอบหมายให้ประมงอาเภอที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้คาแนะนาแก่เกษตรกรด้าน
วิชาการประมงอย่างต่อเนื่อง
2. ภารกิจของสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 การจัดงานวันประมงแห่ งชาติ ประจาปี 2560 สานั กงานประมงจังหวัดเพชรบู รณ์
กาหนดจัดในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ อ่างเก็บน้าหนองโคม ตาบลหินฮาว อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
การแต่งกายชุดน้าเงินขาว บ่าแข็ง แขนสั้น จึงขอเชิญทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
2.2 การจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 กาหนดการประชุม
ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 3 มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมงดาเนินการจัดเตรียมเอกสารการประชุมให้เรียบร้อย
นางพรรณภา มีขุน เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจาปี 2560 ที่สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กาหนด
จัดในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ อ่างเก็บน้าหนองโคม ตาบลหินฮาว อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น
ศูนย์ วิจัยและพัฒ นาประมงน้ าจื ดเพชรบู รณ์ พร้อมสนับ สุน นพั น ธุ์สัตว์น้ า จึง ขอให้ ประสานเพื่ อขอรับการ
สนับสุนนพันธุ์สัตว์น้าได้เลยค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
1. เครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) กลุ่มพัฒ นาและ
ส่งเสริมอาชีพได้รับมอบเครื่องอ่านบัตรฯ จากกรมประมง จานวน 15 เครื่อง โดยกรมประมงกาหนดเงื่อนไข
ประกอบการรับเครื่อง ดังนี้
- สานักงานประมงจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องอ่านบัตรฯ
- แจ้งรายชื่อ - สกุล ตาแหน่ง สังกัด หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพ ท์
ของผู้ที่ได้รับเครื่อง
- ดาเนินการขอรับรหัสผ่านจากที่ว่าการอาเภอเมือง เพื่อนารหัสดังกล่าวมาใช้งานใน
ระบบ Stock Smartcard Reader และบันทึกข้อมูลการจ่ายอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรฯ ให้ประมงอาเภอ
ประมงอาเภอ…

-2- ประมงอาเภอเมื่อได้รับเครื่อง ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้งานในระบบ Stock
Smartcard Reader จากที่ว่าการอาเภอฯ
- กาหนดส่งคืนเครื่องอ่านบัตร ภายใน 5 ปี (28 กุมภาพันธ์ 2565)
- กรณี เกิ ด ความช ารุ ด บกพร่ อ ง ระหว่า งการยื ม สูญ หาย ผู้ ยื ม จัด การแก้ ไ ขและ
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม หรือชดใช้เป็นเงิน 196 บาท/เครื่อง
- เมื่อครบกาหนดยืม ต้องนาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิลจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมศึกษาดูงาน
บุค คลภายนอกเกษตรกร 17 ราย เจ้ าหน้ าที่ 3 ราย ได้ จัดฝึ กอบรมศึก ษาดู ง าน ระหว่างวันที่ 16 – 18
สิงหาคม 2560
3. โครงการประกวดแปลงใหญ่สินค้าประมง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ
เข้าตรวจประเมินการดาเนินงานเข้าเยี่ยมฟาร์ม นายกฤษฎา อินทรสุข และนายบุญช่วย เสนามาตย์
4. โครงการเงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2560 โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าปลานิล
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. โครงการประกวดแปลงใหญ่สินค้าประมง
- วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินการดาเนิน งานเข้ า
เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรรายนายกฤษฎา อินทรสุข และนายบุญช่วย เสนามาตย์
- วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายพิบูล หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
มอบใบรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการแปลงใหญ่ปลานิล
7. กิจกรรมตรวจสอบ…

-37. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ
ประมง ได้ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจประเมินฟาร์มกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ประจาปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย 90 ราย แยกเป็น
- อาเภอหล่มเก่า จานวน 15 ราย
- อาเภอหล่มสัก จานวน 15 ราย
- อาเภอชนแดน จานวน 15 ราย
- อาเภอหนองไผ่ จานวน 15 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี จานวน 15 ราย
- อาเภอศรีเทพ จานวน 15 ราย
8. สรุปการรับแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) จานวน
ฟาร์ม 923 ฟาร์ม ดาเนินการเข้าตรวจฟาร์ม 325 ฟาร์ม คิดเป็น 35.21%
9. โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าจากการเลี้ยงสัตว์น้า (งบประมาณปี 2561 ตามแผนพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึ่งกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงได้จัดทาโครงการเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงปลานิลด้วยวัสดุในท้องถิ่น
- กิจกรรมที่ 2 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
- กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า 15 แห่ง
- กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน 2 วัน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
- กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประมาณ
ตัวอย่างฟาร์มในการคัดเลือกเพื่อเป็นจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้า 15 จุด จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์น้า 60%
- สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้าให้แก่ผู้ที่สนใจได้
- เป็นแหล่งน้าให้บุคคลภายนอกเข้าไปศึกษาดูงานได้
- มีการทาบันทึกฟาร์มอย่างสม่าเสมอ
- มีอาคารสามารถติดตั้งป้ายเรียนรู้ด้านการประมง จานวน 7 ป้าย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสะอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยน้าท่วม ประจาปี 2560
- ตามที่มีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยน้าท่วม และประมงอาเภอได้ส่งแบบ
คาขอขึ้นทะเบียนฯ ให้กลุ่มเรียบร้อยแล้วนั้น กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
พบว่า จานวนพื้นที่ที่เกษตรกรแจ้งความเสียหายจากภัยน้าท่วมกับเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในระบบ ข้อมูลไม่ตรงกัน จึงไม่ทราบว่าพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์น้าจริงมีขนาดเท่าใด

-4- ประมงอาเภอในพื้ นที่ ที่ประสบปัญ หาอุทกภัย ควรลงพื้ นที่ตรวจสอบเพื่ อให้ไ ด้
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือประมงอาเภอในพื้นที่ทุกท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่ที่เลี้ยง
สัตว์น้าของเกษตรก่อน โดยจะต้องเป็นเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์น้าเท่านั้น ก่อนที่จะส่งให้สานักงานประมงจังหวัด
ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
รวมงบประมาณที่ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – สิงหาคม 2560 จานวน 2,643,796.- บาท
ใช้ไป 2,300,102.52.-บาท คงเหลือ 343,693.48.-บาท คิดเป็นร้อยละ 87%
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที 6 เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ โสภา พยัคฆเดช ผู้จดรายงานการประชุม
(นางโสภา พยัคฆเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ ชยาภรณ์ อุดม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ อุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

