ผู้มาประชุม

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานราชการ สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 9/2560
วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
----------------------1. นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
2. นางสุชีลา อุบลสอาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
3. นางสาวชยาภรณ์ อุดม
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
4. นายธนากร อ่อนพรหม
ประมงอาเภอหนองไผ่
5. นายสารอง อินเอก
ประมงอาเภอหล่มสัก
6. นางพรรณภา มีขุน
ประมงอาเภอวิเชียรบุรี
7. นายศิวะ ธนาพล
ประมงอาเภอชนแดน
8. นายพิเชษฐ์ จั่นตอง
รักษาราชการแทนประมงอาเภอศรีเทพ
9. นางมุกมณี แสนอภัย
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
10. นางสาวสมมาศ บุญยวง
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
11. นางโสภา พยัคฆเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
12. นางสาวจารุวรรณ แจ่มผล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
13. นางสาวสุดารัช แก้วอาภา เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. เมธา คชาภิชาติ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
2. นางปริญดา รัตนแดง นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ
ผู้ไม่มาประชุม 1. ว่าที่ ร.ต. ชัยรัตน์ พุ่มช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลาป่วย
2. นายจิรศักดิ์ รักประเสริฐ ประมงอาเภอหล่มเก่า ลาป่วย
3. นายรวีร์ฤทธิชัย หน.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดฯ สระบุรี ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สืบเนื่องจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. และการประชุม Morning Brive เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มขี ้อราชการและกาชับให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1.1 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด 2 ด้าน คือ
1. ด้านการเกษตร มุ่ งเน้ นให้ เกษตรกรมีรายได้ สิ นค้ าเกษตรมี มู ลค่ าสูง เกษตร
ผสมผสาน เกษตรปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer
2. ด้านการท่องเที่ยว…

-22. ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒ นาแหล่ง ท่ องเที่ยวในจัง หวัดเพชรบูรณ์ เช่น
ภูทับเบิก เขาค้อ วัดผาซ่อนแก้ว และอุทธยานแห่งชาติศรีเทพ ซึ่งขณะนี้จังหวัดเพชรบูรณ์กาลังผลักดันให้เป็น
มรดกโลก ดังนั้น สิ่งที่สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดาเนินการคือ การส่งเสริมให้นาสินค้าแปรรูปของ
กลุ่มเกษตรกรร่วมวางจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว โดยเน้นเป็นสินค้าปลอดภัย
1.2 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อการกุศล ซึ่งกาหนดจัดขึ้นประมาณปลาย
เดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบผ่านทางไลน์สานักงานแล้ว จึงขอเชิญ ชวน
ทุกคนร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็นระยะทาง 2 ช่วง คือ 3 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ผู้สนใจ
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ค่าสมัครคนละ 350 บาท
1.3 ขอบคุ ณ ทุ ก คน ทุ ก หน่ ว ยงาน ในช่ ว งการจั ด กิ จ กรรมถวายดอกไม้ จั น ทน์ แ ด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
1.4 นโยบายของรัฐบาล โครงการตลาดประชารัฐ มุ่งเน้นให้เกษตรกรที่มีการผลิตสินค้า ให้
มีที่วางขายสินค้า โดยการหาตลาดประชารัฐเข้า มาช่วยเกษตรกร ซึ่ง มีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่ 1. ตลาด
ประชารัฐ Green Market 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4. ตลาดประชารัฐ
กทม.คืนความสุข 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade 7. ตลาดประชารัฐของ
ดีวิถีชุมชน 8. ตลาดประชารัฐต้องชม 9. ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม โดยเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียน
ตั้ง แต่วั น ที่ 10-30 พฤศจิ ก ายน 2560 ที่ศู น ย์ ดารงธรรมที่ ว่ าการอาเภอ หรือ จัง หวั ด โดยเน้ น เป็ น กลุ่ ม
เกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาสินค้าวางขายที่โครงการฯ และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย
สิน ค้า ดังนั้น ฝากประมงอาเภอทุ กอาเภอ ในการประชาสัมพั นธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ที่สนใจสมั ครเข้าร่วม
โครงการ
1.5 การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ประจาปี ง บประมาณ 2561 ด้ านการฝึก อบรม ให้ ทุ ก
หน่วยงานเร่งดาเนินการภายในไตรมาสแรก หรือภายในเดือนธันวาคม 2560 ดังนั้น มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนา
และส่ งเสริมอาชีพ จัดท าแผนตามโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องมีการจัดอบรมเกษตรกร เพื่ อให้สามารถ
ดาเนินการได้ทันตามกาหนดระยะเวลา
1.6 การจัดทาบ่อปลาคาร์ฟ บริเวณสวนสาธารณะข้างองค์พระใหญ่ ตามข้อสั่งการผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยความร่วมมือจากสานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืดเพชรบูรณ์ และสานักโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจจากนักท่องเที่ยวที่แวะเยี่ยมชม
จึงขอให้ทุกหน่วยเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1.7 การแต่งกาย ของข้าราชการและบุคลากรสังกัดหน่วยงานราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์
- วันจันทร์
เครื่องแบบการปฏิบัติราชการตามสังกัด
- วันอังคาร
ชุดสุภาพ
- วันพุธ
เสือ้ มะขามสีเขียว
- วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ
- วันศุกร์
ผ้าไทย
ท่านรองฯ วรพจน์...

-3ท่านรองฯ วรพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มอบนโยบายและกาชับหน่วยงาน ดังนี้
- รับผิดชอบภารกิจด้านเศรษฐกิจ เน้นการดาเนินโครงการกรีนมาเก็ต ซึ่งรับช่วงภารกิจต่อ
จากท่านรองฯไกรสร ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่มีสินค้าด้านการเกษตร หรือสินค้าแปรรูป โดยเน้นเป็นสินค้า
ปลอดภัย และเป็นสินค้าจากการรวมกลุ่มเกษตรกร สามารถนามาวางจาหน่ายที่โครงการได้
- การเสนอแฟ้มของทุกหน่วยงาน ให้ส่งตัวแทนเพื่อมาติดตามแฟ้มที่เสนอทุกวัน และทุกครั้ง
ที่มีอ้างอิงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในหนังสือที่เสนอ ให้แนบระเบียบกฎหมายมาด้วยทุกครั้ง
2. แนะนาตัวข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง สัง กัดสานักงานประมงจัง หวัดเพชรบูรณ์
ตามคาสั่งกรมประมง ซึ่งมีจานวน 3 ราย ขอเชิญข้าราชการแนะนาตัวให้ที่ประชุมทราบ
นางโสภา พยัคฆเดช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เรียนท่านประมงจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางโสภา พยัคฆเดช ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง รายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามคาสั่งย้ายฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ค่ะ
นายศิวะ ธนาพล ประมงอาเภอชนแดน
เรียนท่านประมงจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศิวะ ธนาพล ตาแหน่งประมง
อาเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) สานักงานประมงอาเภอชนแดน ย้ายมาจาก สานักงานประมงอาเภอดอนสัก
สานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
ยินดีร่วมงานกับทุกท่าน และจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดครับ
นางพรรณภา มีขุน ประมงอาเภอวิเชียรบุรี
เรียนท่านประมงจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน ดิฉันนางพรรณภา มีขุน ตาแหน่ง
ประมงอ าเภอ (เจ้ า พนั ก งานประมงอาวุ โส) ส านั ก งานประมงอ าเภอวิ เชี ย รบุ รี ย้ ายมาจากศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
ยินดีร่วมงานกับทุกท่าน และจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
เชิญฝ่ายเลขานุการ แจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาค่ะ
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
เรี ยนท่ านประมงจั งหวั ดและผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ าน ส าหรั บรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่
8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 5 หน้า ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียด
และประสงค์ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดแจ้งได้เลยค่ะ
นายธนากร...

-4นายธนากร อ่อนพรหม ประมงอาเภอหนองไผ่
เรียนท่านประมงจังหวัดและผู้เข้าร่วมประชุม ทุ กท่ าน ผมขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุ ม
หน้าที่ 1 ผู้มาประชุม ลาดับที่ 9 จาก นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็น
นางโสภา พยัคฆเดช ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 1 ผู้มาประชุม ลาดับที่ 9 จาก นางสาวอุดมลักษณ์ แก้วจีน
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็น นางโสภา พยัคฆเดช
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ผลการปฏิบัติงาน/แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561)
4.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
นายเมธา คชาภิชาติ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ แจ้งแผนการปฏิบัติงาน
ปี งบประมาณ 2561 ในส่ วนของกิ จกรรม/โครงการ ที่ ต้ อ งดาเนิ นการร่วมกั บส านั กงานประมงจั งหวั ด
เพชรบูรณ์ ดังนี้
1. ในปีงบประมาณ 2560 ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานจนสาเร็จลุล่วงทุกกิจกรรม/โครงการ
2. ส าหรั บปี งบประมาณ 2561 ศู น ย์ วิจั ยและพั ฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าจื ดเพชรบู รณ์
มีแผนงานปฏิบัติงานที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 การผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่ อปล่อยลงสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2561
กรมประมงปรับลดแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้า จาก 21 ล้านตัว เป็น 10 ล้านตัว ซึ่งตามแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
ที่สานักงานประมงจังหวัดส่งให้ศูนย์วิจัยฯ จานวนทั้งสิ้น 3,300,000 ตัว ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประมงอาเภอ
ที่ ประสงค์ ขอรั บการสนั บสนุ น พั นธุ์ สัตว์ น้ า ขอให้ พิ จารณาความเหมาะสมของแหล่ง น้ า และการขอรับการ
สนั บ สนุ นพั นธุ์ สั ตว์ น้ าจากหน่ วยงานท้ องถิ่ น อบต. เทศบาล หรือจากชุมชน เพื่ อปล่ อยลงสู่ แหล่ง น้ าชุ มชน
ศูนย์วิจัยฯ จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่และแหล่งน้า เนื่องจากแผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้าลดลง
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือประมงอาเภอทุกท่าน ที่จะขอรับการสนับสุนนให้พิจารณาความเหมาะสมของ
พื้นที่และจานวนที่ขอรับการสนับสนุน โดยให้ประสานข้อมูลจากกลุ่มบริหารจัดกาด้านการประมงก่อนขอรับการ
สนับสนุน
นางสุชีลา อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ตามที่ ก ลุ่ ม บริ ห ารจั ด การด้ านการประมง ได้ จั ด ส่ ง แผนการปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ให้ศูนย์วิจัยฯ เรียบร้อยแล้วนั้น ขอความร่วมมือประมงอาเภอทุกท่าน พิจารณาแหล่งน้า
ตามธรรมชาติที่มีความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้เป็นหลักค่ะ
2.2 โครงการ...

-52.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียน) ปีงบประมาณ 2561
เกษตรกรเป้ าหมาย 35 ราย พื้ นที่ต าบลชอนไพร อ าเภอเมืองเพชรบู รณ์ ซึ่งตามแผนการดาเนิ นงานต้องจั ด
ฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาหรับการดาเนิน
โครงการ ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้ องประชุมอานนท์ กรมประมง สาหรับ
รายละเอียดโครงการะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียน) ปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) ปีงบประมาณ 2560 จานวน 50 ราย
ในปีงบประมาณ 2561 สานั กงานประมงจังหวั ดดาเนินการด้ านการติดตาม และให้คาแนะนา แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย
2. โครงการระบบส่ งเสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพี ย น) ปี ง บประมาณ 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานประมงจังหวัด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ดาเนินการคัดเลือก
เกษตรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 35 ราย พื้นที่ดาเนินการ ตาบลชอนไพร ซึ่งดาเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
แต่งตั้งผู้จัดการแปลง(ภาคราชการ) ได้ดาเนินการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้จัดการแปลง คือ นางปริญดา รัตนแดง
ตาแหน่งนักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์
แต่งตั้งผู้จัดการแปลง(ภาคเกษตร) อยู่ระหว่างดาเนินการ
สานักงานประมงจังหวัด รับผิดชอบ
- สารวจข้อมูลเกษตรกรในโครงการและกรอกข้อมูลลงระบบ big farm 60 ของกรมส่งเสริม
การเกษตร
- แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาความเหมาะสมของเกษตรกรที่จะรับพันธุ์สัตว์น้า โดยคณะทางาน
ประกอบด้วย
1. ประมงจังหวัด
ประธานคณะทางาน
2. ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด รองประธานคณะทางาน
3. เกษตรกรในโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ราย
คณะทางาน
4. ผู้จัดการแปลง(ภาคราชการ)
คณะทางานและเลขานุการ
มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของเกษตรกรให้สัมพัน ธ์กับจานวนพันธุ์สัตว์น้า คือ ความพร้อมของเกษตรกร
ขนาดบ่อ และปริมาณน้า
- ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม รับคาขอรับรองมาตรฐานและส่งเข้าระบบของ กมป.
- ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด รับผิดชอบ
- ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตลูกสัตว์น้าพันธุ์ดีสนับสนุนเกษตรกร
- ตรวจประเมินฟาร์ม
- ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงาน

-62.3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย 751 ราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง สาหรับดาเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนั้น
ศูนย์วิจัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 จากสานักงานประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจะได้วางแผนการดาเนินงานให้ให้สาเร็จทันตามกาหนดระยะเวลา
2.4 โครงการพั ฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer สาหรับปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คื อ จังหวัดพิ ษณุ โลก และจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป้าหมายแยกเป็น จังหวัดพิษณุโลก จานวน 200 ราย และจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 250 ราย ดังนั้น
ศูนย์วิจัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และพื้นที่ที่จะจัดการฝึกอบรม เพื่อจะได้
วางแผนการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง
นางสาวสมมาศ บุญยวง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เรียนท่านประมงจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ขอแจ้งจานวนเกษตรกรเป้าหมายตามโครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2561 จานวน 250 ราย แยกเป็น
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 45 ราย
- อาเภอหล่มเก่า จานวน 45 ราย
- อาเภอหล่มสัก จานวน 40 ราย
- อาเภอวังโป่ง จานวน 40 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี จานวน 40 ราย
- อาเภอหนองไผ่ จานวน 40 ราย
และในส่ วนของรายละเอียดข้ อมู ลเกษตรกร กลุ่ มพั ฒ นาและส่ งเสริ มอาชี พการประมง จะ
ดาเนินการจัดส่งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ เพื่อดาเนินการต่อไปค่ะ
นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
มอบหมายให้ประมงอาเภอทุกอาเภอ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจากกลุ่มที่มี
ความพร้ อ ม และก าหนดสถานที่ จั ด ฝึ ก อบรม เสร็ จแล้ วส่ ง รายละเอี ยดให้ จั งหวั ด ทราบ และมอบหมายให้
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดส่งข้อมูลเกษตรกรและสถานที่จัดฝึกอบรมที่ได้รับจากประมงอาเภอ
ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ เพื่อจะได้ดาเนินการขออนุมัติกรมประมงต่อไป
2.4 โครงการส่ งเสริ มเกษตรกรเชิ งรุ ก Zoning by Agri Map ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ สาหรับ
เป้าหมายจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 21 ราย ภารกิจของศูนย์วิจัยฯ ที่ต้องดาเนินการ คือ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า
สนับสนุนปุ๋ยหรือยา และลงพื้นที่ให้คาแนะนาเกษตรกร
2.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป้าหมาย
90 ราย ขอความร่วมมือสานักงานประมงจังหวัดประสานข้อมูลเกษตรกรเบื้องต้น เพื่อจะได้จัดทาแผนดาเนินงาน
และสามารถดาเนินงานได้ตามกาหนด
มติที่ประชุม รับทราบ

-74.2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นางสมมาศ บุญยวง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน แจ้งแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 ให้ ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้าที่ขึ้นทะเบียน จานวนทั้งสิ้น 8,377 ราย พื้นที่เลี้ยงรวม 33,182.96 ไร่ สาหรับปีงบประมาณ 2561
แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1. หนี้สิน 2. ต่ออายุฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า กรณีที่หมดอายุ ตามเอกสารที่แจกให้
ประมงอาเภอทุกท่านแล้ว ประกอบด้วย
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จานวน 623 ฟาร์ม
- อาเภอหล่มสัก
จานวน 484 ฟาร์ม
- อาเภอหล่มเก่า
จานวน 1,148 ฟาร์ม
- อาเภอหนองไผ่
จานวน 271 ฟาร์ม
- อาเภอชนแดน
จานวน 14 ฟาร์ม
- อาเภอวิเชียรบุรี
จานวน 508 ฟาร์ม
- อาเภอศรีเทพ
จานวน 179 ฟาร์ม
- อาเภอบึงสามพัน
จานวน 45 ฟาร์ม
- อาเภอวังโป่ง
จานวน 1 ฟาร์ม
- อาเภอเขาค้อ
จานวน 12 ฟาร์ม
- อาเภอน้าหนาว
จานวน 0 ฟาร์ม
รวมจานวน 3,285 ฟาร์ม
2. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง เป้าหมาย 250 ราย แยกเป็น
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จานวน 40 ราย
- อาเภอหล่มสัก
จานวน 45 ราย
- อาเภอชนแดน
จานวน 40 ราย
- อาเภอหนองไผ่
จานวน 45 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี
จานวน 40 ราย
- อาเภอศรีเทพ
จานวน 40 ราย
โดยกาหนดให้ประมงอาเภอส่งรายงานให้สานักงานประมงจังหวัด ดังนี้
- แบบ ส.ส.1 กาหนดส่งรายชื่อและแบบฟอร์ม เดือน พ.ย.60
- แบบ ส.ส.2 แบบติดตาม จานวน 4 ครั้ง ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. 61
- แบบ ส.ส.3 แบบติดตามผลผลิต มิ.ย.61
- แบบ ส.ส.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกวันที่ 25 ของเดือน
3. โครงการประมงอาสา เป้าหมาย 30 ราย แยกเป็น
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จานวน 5 ราย
- อาเภอหล่มสัก
จานวน 5 ราย

-8- อาเภอชนแดน
จานวน 5 ราย
- อาเภอหนองไผ่
จานวน 5 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี
จานวน 5 ราย
- อาเภอศรีเทพ
จานวน 5 ราย
กาหนดให้ประมงอาเภอส่งใบสมัครประมงอาสา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และมีแผนดาเนินงานดังนี้
- คัดเลือกประมงอาสา เดือน พ.ย.60
- ฝึกอบรม เดือน พ.ย. – ธ.ค.60
- ติดตามประมงอาสา 3 รอบ ม.ค. – มิ.ย.61
- คัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับจังหวัด
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป้าหมาย 90 ราย
แยกเป็น
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จานวน 15 ราย
- อเภอหล่มสัก
จานวน 15 ราย
- อาเภอชนแดน
จานวน 15 ราย
- อาเภอหนองไผ่
จานวน 15 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี
จานวน 15 ราย
- อาเภอศรีเทพ
จานวน 15 ราย
6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์)
ปีงบประมาณ 2560
- ศูนย์หลัก จานวน 11 ศูนย์ 11 อาเภอ
- ศูนย์เครือข่าย จานวน 33 ศูนย์ 11 อาเภอ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
- ศูนย์เครือข่าย 11 ศูนย์ 11 อาเภอ/ปี
7. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย 751 ราย แยกเป็น
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 75 ราย
- อาเภอเขาค้อ
จานวน 75 ราย
- อาเภอชนแดน
จานวน 75 ราย
- อาเภอบึงสามพัน
จานวน 75 ราย
- อาเภอวังโป่ง
จานวน 75 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี
จานวน 75 ราย
- อาเภอหนองไผ่
จานวน 75 ราย
- อาเภอหล่มเก่า
จานวน 75 ราย
- อาเภอหล่มสัก
จานวน 75 ราย
- อาเภอศรีเทพ
จานวน 75 ราย

-98. โครงการระบบส่ง เสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพี ย น) ปี ง บประมาณ 2561
เป้าหมาย 35 ราย พื้นที่ตาบลชอนไพร อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัง หวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพฯ ได้ดาเนินการลงพื้นที่ชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
9. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง Zoning by Agri Map เป้าหมาย 21 ราย
พื้นที่อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ได้ดาเนินการลงพื้นที่ชี้แจงและรับสมัครเกษตรกร
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม จานวน 14 ราย
10. กิ จ กรรมพั ฒ นาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป้ า หมาย 250 ราย กลุ่ ม พั ฒ นาและ
ส่งเสริมอาชีพฯ ได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เรียบร้อยแล้ว
11. กิ จกรรมเกษตรสมบู รณ์ เพิ่ ม พู น สุ ข ภาพ ปี ง บประมาณ 2561 เป้ า หมาย 10 ราย
ประมงอาเภอท่านใดมีความประสงค์ส่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ให้แจ้งความประสงค์พร้อมใบสมัครมายัง
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สานักงาน
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสุชีลา อุบลสอาด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งรายงานผล/แผนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การสารวจข้อมูลสถิติด้านการประมง กรมประมงกาหนดให้สานักงานประมงจังหวัดส่ง
ภายในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งจานวนสัตว์น้าจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า และจากแหล่งน้าธรรมชาติ รวมจานวน
950 ราย แยกเป็น
- อาเภอชนแดน
จานวน 88 ราย
- อาเภอหล่มสัก
จานวน 176 ราย
- อาเภอวิเชียรบุรี
จานวน 82 ราย
- อาเภอศรีเทพ
จานวน 126 ราย
- อาเภอหล่มเก่า
จานวน 199 ราย
- อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 179 ราย
- อาเภอหนองไผ่
จานวน 100 ราย
ขอความร่วมมือประมงอาเภอทุกท่าน ดาเนินการสารวจข้อมูลสถิติ ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว และจัดส่ง
ให้สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเดือน มกราคม 2561 เพื่อสานักงานประมงจังหวัดจะได้รายงานกรม
ประมงได้ทันตามกาหนดระยะเวลา.
2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ประจาปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้
ส่งแผนการปล่อยสัตว์น้า ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว รวมจานวน
3,300,000 ตัว แยกเป็น
- เดือนพฤศจิกายน 2560 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขฯ จานวน 20,000 ตัว

-10- เดื อ นธั น วาคม โครงการบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ฯ และวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ จ านวน
520,000 ตัว
- เดือนมกราคม 2561 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขฯ จานวน 20,000 ตัว
- เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขฯ จานวน 20,000 ตัว
- เดือนมีนาคม 2561 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขฯ และแหล่งน้าชุมชน จานวน
200,000 ตัว
- เดือนเมษายน 2561 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขฯ และแหล่งน้าชุมชน จานวน
300,000 ตัว
- เดือนพฤษภาคม 2561 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขฯ และแหล่งน้าชุมชน จานวน
400,000 ตัว
- เดือนมิถุนายน 2561 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขฯ และแหล่งน้าชุมชน จานวน
400,000 ตัว
- เดือนกรกฎาคม 2561 โครงการบาบัดทุกข์บ ารุง สุขฯ แหล่ง น้าชุมชน และวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ จานวน 580,000 ตัว
- เดือนสิงหาคม 2561 โครงการบาบัดทุกข์บารุงสุขฯ แหล่งน้าชุมชน และวั นแม่
แห่งชาติ จานวน 520,000 ตัว
- เดื อ นกัน ยายน 2561 โครงการบ าบั ด ทุ ก ข์บ ารุง สุข ฯ และวั น ประมงแห่ ง ชาติ
จานวน 320,000 ตัว
ขอความร่วมมือประมงอาเภอทุกท่าน พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้าชุมชนที่มีขนาด 20 ไร่
ขึ้นไป เน้นพื้นที่ที่มีชุมชนเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการแหล่งน้าได้ อาเภอละ 1 แห่ง ส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหาร
จัดการฯ ทราบด้วยค่ะ
3. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้าท่วม ปีงบประมาณ 2560
(เดิม) - อาเภอหล่มเก่า ดาเนินการจ่ายเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว
- อาเภอหล่มสัก เกษตรกรประสบภัย 3 รอบ แต่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลเกษตรกรให้
สานักงานประมงจังหวัดทราบ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศพื้นที่ผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว
(ใหม่) – ระหว่างวันที่ 3 – 15 ตุลาคม 2560 พื้นที่ที่ประสบภัย จานวน 4 อาเภอ คื อ
อาเภอหล่ มสั ก อ าเภอหล่ มเก่ า อ าเภอเมือ งเพชรบู รณ์ และอาเภอหนองไผ่ ซึ่ ง จัง หวั ดเพชรบู รณ์ ยั ง ไม่ ไ ด้
ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย และเมื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ว ขอความร่วมมือประมง
อาเภอในพื้นที่เร่งดาเนินการนาเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. โดยด่วน เนื่องจากต้องเร่งดาเนินการภายใน 90 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มบริหาร...

-114.5 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางสาวชยาภรณ์ อุดม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate
Online
กรมประมงได้ มี ห นั ง สื อ ที่ กษ 0504.2/257 ลงวั น ที่ 15 กั น ยายน 2560
เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยเบิ ก จ่ า ยในส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นกลางที่ ตั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคเริ่ ม จ่ า ยเงิ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้มีสิทธิรับเงินโอนเข้าบัญ ชีเงิน
ฝากธนาคาร ประกอบด้วย ข้าราชการบานาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ บุคคลภายนอก
ร้านค้า พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งเงินที่จะโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ประกอบด้วย
1. เงิน สวัสดิก าร ค่าตอบแทน หรือ ที่กระทรวงการคลัง กาหนดตามระเบี ยบการ
จ่ายเงิน จากคลัง เช่ น ค่ าเล่ าเรี ยนบุ ต ร ค่ ารัก ษาพยาบาล ค่าเบี้ ยประชุม กรรมการ ค่ าเช้าบ้ านข้ าราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ
2. เงินยืมราชการตามสัญญายืมเงิน
3. เงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของหรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบฯ ที่มีวงเงินต่ากว่า
5,000 บาท
ยกเว้ น เงิ น นอกงบประมาณ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นฯ การจ่ า ยเงิ น ผ่ านบั ต รเครดิ ต การจ่ ายหนี้ สิ น การจ่ า ย
ประกันสังคม ยังคงจ่ายเป็นเช็ค เหมือนเดิม
ขณะนี้ สานั กงานประมงจังหวัดเพชรบู รณ์ อยู่ระหว่างรอรหัสจากกรมประมง เพื่ อดาเนินการตามหนัง สือ
สั่งการฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทาฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate
Online จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทุกคน ในการกรอกแบบแจ้งข้อมูล
การรับโอนเงิน ฯ ตามที่แจกให้ทุกคนเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสาเนาสมุดบัญ ชีธนาคารเงินฝากฯ ส่งให้กลุ่ม
บริหารและยุทธศาสตร์ด้วย เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป
2. การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประมง
สาหรับใช้บริหารงานตามภารกิจ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 1,254,370.- บาท ประกอบด้วย
1. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า งบประมาณ 41,210.- บาท
แยกเป็น
- ค่าสาธารณูปโภค จานวน 41,210.- บาท
2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการประมง งบประมาณ 130,430.- บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จานวน 86,070.- บาท
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จานวน 20,000.- บาท
- เกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ จานวน 11,960.- บาท
- สถิติการประมง จานวน 12,400.- บาท
3. กิจกรรม...

-123. กิจกรรม พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งบประมาณ 9,800.- บาท
4. กิจกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง งบประมาณ 52,570.- บาท
5. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง งบประมาณ 5,250.- บาท
6. กิจกรรม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า งบประมาณ 26,910.- บาท
7. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง งบประมาณ 27,000.-บาท
8. กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer งบประมาณ 60,000.-บาท
9. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ งบประมาณ 191,400.-บาท
- งบดาเนินงาน จานวน 108,900.- บาท
- เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้ จานวน 82,500.- บาท
10. กิ จ กรรม จั ด ระเบี ย บการประมงให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน งบประมาณ
394,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จานวน 84,400.- บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ยาม , เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด, พนักงานขับรถยนต์)
จานวน 309,600.- บาท
11. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านการประมง งบประมาณ 315,800.- บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จานวน 150,000.- บาท
- เงินสมทบประกันสังคม จานวน 8,000.- บาท
- ค่าเช่าบ้าน จานวน 157,800.- บาท
ตามเอกสารที่แจกให้ทุกคนแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที 6 เรื่อง อื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 14.00 น.
ลงชื่อ โสภา พยัคฆเดช ผู้จดรายงานการประชุม
(นางโสภา พยัคฆเดช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ ชยาภรณ์ อุดม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชยาภรณ์ อุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

