รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด ครั้งที่ 1/๒๕๕9
วันที่ 19 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด กรมประมง
..........................................................................................
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืด
๒. นายวิทยา หวังเจริญพร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลียงสัตว์นา
๓. น.ส.จารี ผลชนะ
แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์นาจืด
๔. นายไพรัตน์ กอสุธารักษ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นาจืด
๕. นายวีระ วัชรกรโยธิน
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสัตว์นาสวยงามและพรรณไม้นา
๖. นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงนาจืด
๗. นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ
แทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
๘. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดเชียงใหม่
๙. นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดแม่ฮ่องสอน
๑๐. นายอนุวัติ อุปนันไชย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดลาพูน
๑๑. นายวิวัฒน์ ปรารมภ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพะเยา
๑๒. นายอรรถพล โลกิตสถาพร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดลาปาง
๑๓. นายสุภาพ แก้วละเอียด
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดเชียงราย
๑๔. นายนิพนธ์ อุปการัตน์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดแพร่
๑๕. นายสมชาติ ธรรมขันทา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดน่าน
๑๖. นายเอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดตาก
๑๗. นายประวิทย์ ละออบุตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิจิตร
๑๘. นายวัฒนา ริวทอง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดเพชรบูรณ์
๑๙. นายภาณุเดช สุโกมล
รักษาการ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพิษณุโลก
๒๐. นายสมโภชน์ เต็มเปี่ยม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสุโขทัย
๒๑. นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดนครสวรรค์
๒๒. นายวรัณยู ขุนเจริญรักษ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดกาแพงเพชร
๒๓. นายวนัส เชิดฉัน
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสุพรรณบุรี
๒๔. นายวรวิทย์ พรหมปากดี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดชัยนาท
๒๕. นางสุจิตรา สรสิทธิ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดอุทัยธานี
๒๖. นางณพัชร สงวนงาม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดลพบุรี
๒๗. นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสิงห์บุรี
๒๘. นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี
รักษาการ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดปทุมธานี
๒๙. นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดอ่างทอง
๓๐. นางสาวจินตนา โตธนะโภคา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสระบุรี
๓๑. นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดชลบุรี
๓๒. นายบุรฉัตร จันทกานนท์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสมุทรปราการ
๓๓. นายการุณ อุไรประสิทธิ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสระแก้ว
๓๔. นางสาวจินตนา ดารงไตรภพ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดตราด
๓๕. นายพงศ์เทพ จันทรชิต
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดปราจีนบุรี
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๓๖. นายจงกล บุญงาม
๓๗. นายองอาจ คาประเสริฐ
๓๘. นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล
๓๙. นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี
๔๐. นางสุวรรณี สกุลทอง
๔๑. นางทิพย์สุดา ต่างประโคน
๔๒. นายสุทัศน์ เผือกจีน
๔๓. นายสุริยัน เสมา
๔๔. น.ส.รุ่งฤดี อินทรโชติ
๔๕. นายสมพงษ์ การเพิ่ม
๔๖. น.ส.ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา
๔๗. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
๔๘. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์
๔๙. นายสมบัติ สิงห์สี
๕๐. นายอุดมชัย อาภากุลอนุ
๕๑. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง
๕๒. นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
๕๓. นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี
๕๔. นายอนุพงษ์ สนิทชน
๕๕. นายเจริญ อุดมการ
๕๖. นายจารึก นาชัยเพิ่ม
๕๗. นางสาวสุวีณา บานเย็น
๕๘. นางสุวิมล สี่หิรัญวงศ์
๕๙. นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์
๖๐. นางสุวรรณดี ขวัญเมือง
๖๑. นายพรพนม พรหมแก้ว
๖๒. นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ
๖๓. นายนพดล จินดาพันธ์
๖๔. นายวิชัย วัฒนกุล
๖๕. นายวชิระ กว้างขวาง
๖๖. นางสุพัตรา แกล้วกสิกิจ
๖๗. นายอาคม ชุ่มธิ
๖๘. นางสุจิตรา วรรณพัฒน์
๖๙. นายวชิระ กิติมศักดิ์
๗๐. น.ส.อัมพุชนี นวลแสง
๗๑. นางสาววิสาขา ปุณยกนก
๗๒. น.ส.วรรณา ถวิลวรรณ
๗๓. น.ส.อัญชลี โค้วนฤมิตร
๗๔. น.ส.นันทิชา สุรัตน์
๗๕. น.ส.อภิญญา วงษ์กุหลาบ

รักษาการ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดระยอง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดกาญจนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดเพชรบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดราชบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสุรินทร์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดหนองคาย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดเลย
รักษาการ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดมหาสารคาม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดกาฬสินธุ์
รักษาการ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดอุดรธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดอานาจเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดร้อยเอ็ด
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดยโสธร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสกลนคร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดนครพนม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดนครราชสีมา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดชัยภูมิ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดนครศรีธรรมราช
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดตรัง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสตูล
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดปัตตานี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดสงขลา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดยะลา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพัทลุง
หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ เขื่อนปากมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ
นักวิชาการประมงชานาญการ กลุ่มวิชาการ
นักวิชาการประมงชานาญการ กลุ่มวิชาการ
นักวิชาการประมงชานาญการ สวจ.
นักวิชาการประมงชานาญการ กลุ่มวิชาการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ
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รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลียงสัตว์นาจืด
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงนาจืด
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์นาจืด

ไปราชการ
ลาป่วย
ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ผอ.กพจ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นการประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงนาจืดครังแรกของ
ปี พ.ศ. 2559 และเป็นการประชุมกองฯ ครังแรกหลังจากได้รับแต่งตังให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองวิจัยและ
พัฒนาประมงนาจืด ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกับปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และนโยบายของอธิบดีกรมประมง และคงต้องเตรียมพร้อมดาเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ทังเรื่องของภาวะภัยแล้ง
และการเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรประมงในแหล่งนาธรรมชาติ ซึ่งแนวทางการดาเนินงานหลักๆ ประกอบด้วยเรื่อง
1. การเพิ่ มผลผลิ ตในแหล่ ง นา คงต้อ งมี การส ารวจ ศึกษา และหาแนวทางในการเพิ่ ม
ผลผลิ ตสัตว์นาในแหล่ งนาเสริมจากที่เป็น อยู่ในธรรมชาติ และการนาพ่อแม่พันธุ์สั ตว์นาในธรรมชาติมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเห็นผลการดาเนินงานที่ชัดเจน เช่น การใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากทรัพยากรปลาหน้าวัด หรือการใช้พ่อแม่
พันธุ์ในศูนย์ นามาเพาะพันธุ์เพื่อปล่อยไข่ลงแหล่ งนาธรรมชาติโดยตรงให้เกิด impact ต่อการเพิ่มผลผลิตในแหล่งนา
ธรรมชาติโดยเฉพาะในแหล่งนาหลัก 3 แห่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด และหนองหาร ต้องเน้นให้เห็นผลผลิตที่
เพิ่มขึนอย่างชัดเจน โดยอาจต้องมีการเขียนโครงการดาเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์นาที่มีจานวนแน่นอน ตรวจสอบ
ผลการดาเนินการและประเมินผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆ หน่วย และคงต้องมีการตัง
คณะกรรมการเพื่อจั ด ทาแผนแม่บ ทในแหล่ งนาส าคัญต่อ ไป โดยโครงการเหล่ านีทางกองฯ จะพิ จารณาจัดสรร
งบประมาณให้ตามความจาเป็น เหมาะสม และขอให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
2. การเพาะเลียงสัตว์นาจืด ซึ่งปัจจุบันมีความสาคัญเพิ่มมากขึน ทุกหน่วยงานต้องมีความ
พร้อมทังเรื่องข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเพาะเลียง รวมถึงข้อมูลของเกษตรกรผู้เพาะเลียงในพืนที่
โดยเฉพาะชนิดพันธุ์สัตว์นาที่เกษตรกรในพืนที่มีการเพาะเลียงกันเป็นจานวนมาก ศูนย์ฯ ต้องเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
และดาเนินการศึกษาและพัฒนาสัตว์นาชนิดนัน ๆ อย่างจริงจัง มีผลผลิตที่ชัดเจนและเข้าถึงเกษตรกร
1.2 ผอ.กพจ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกองฯ เป็นประจา
ทุก 2 เดือน โดยในเดือนที่ไม่จัดประชุม จะไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ซึ่งจะพยายามไปตรวจเยี่ยมให้ครบทุ กหน่วย
ภายในปีนี เพื่อไปรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในส่วนการ
ดาเนินงานของสถาบันวิจัยฯ ทัง 5 แห่ง ขณะนีก็มีงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายและเป็นงานที่กรมประมง
คาดหวังให้เห็นผลสาเร็จอยู่หลายเรื่อง เช่น
สสม. ดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม
สทจ. ดาเนินงานด้านการประเมินผลผลิตสัตว์นาในแหล่งนาธรรมชาติ ทัง CPUE ซึ่งเป็น
งานประจา และในปีนีคงต้องเพิ่มการประเมินผลผลิตในแหล่งนาซึ่งกองฯ จะได้จัดทาโครงการต่อไป
สอจ. ต้องขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สอจ. (ดร.ไพรัตน์ กอสุธารักษ์) ที่ได้รับแต่งตังให้
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์นา ต่อไปคงต้องฝากให้ช่วยพัฒนางานด้านอาหารสัตว์นาที่ไม่ใช่เชิง
การค้า ให้มีคุณภาพและเป็นตัวอย่างให้ศูนย์ฯ และเกษตรกรนาไปผลิตเพิ่มลดต้นทุนการผลิตสัตว์นาต่อไป
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สวจ. มีการดาเนินงานด้านพั ฒนาการเพาะเลียงที่ชัดเจน โดยเฉพาะการเพาะเลียงปลา
ช่อน ซึ่งได้รับทุนจาก สวก. และนาเอาเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้เกษตรกรแล้วในหลายๆ พืนที่ ขอให้ดาเนินการพัฒนา
และขยายผลไปสู่สัตว์นาชนิดอื่นๆ ด้วย
สสจ. การดาเนินการเรื่องโรคสัตว์นาต่างๆ และการออกใบอนุญาตซึ่งข้อขัดข้องส่วนใหญ่
จะมาจากผู้ส่งออกสินค้าสัตว์นา จึงขอให้ช่วยกันดาเนินการแก้ไขข้อขัดข้องเหล่านัน เพื่อให้การส่งออกสินค้าสัตว์นา
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
1.3 ขอให้หน่วยงานช่วยกันดาเนินงานเรื่องการดูแลความสะอาดทังของสานักงานและบ้านพักให้ดี
โดยเฉพาะเน้นให้เป็น ศูนย์ ปลอดปลวก ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันปรับปรุงให้เหมาะสม และกองฯ ไม่ได้จัดสรร
งบประมาณในการกาจัดปลวกให้
1.4 ในส่ว นของตัวชีวัดด้านงานวิจัย ในครึ่งปีหลั ง (รอบประเมินที่ 2/2559) จะกาหนดให้ทุก
หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ มีง านวิ จั ย ท าตั ว ชี วั ดเรื่ องงานวิ จั ย โดยต้ อ งมี ก ารเขีย น ว1ด หรื อ ว1ช ที่ ผ่ า นการพิ จารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว เสนอให้กองฯ พิจารณาก่อนสินปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕8
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งที่ประชุมทราบรายงานการประชุม ครังที่ 4/๒๕๕8 ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและดาเนินการตรวจสอบแล้วทาง e-mail เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปผลการด้าเนินงานปี 2558 ปัญหาอุปสรรค และแผนปฏิบัติงานปี 2559
ผอ.กพจ. มอบให้ฝ่ายเลขาฯ ดาเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดาเนินงาน ปี 2558 ราย
โครงการ ดังนี
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 8 และหน้า 19
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ของ กพจ. ดาเนินงานใน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศพจ.เชียงใหม่ ศพจ.
หนองคาย ศพจ.ศรีสะเกษ ศพจ.ราชบุรี และ ศพจ.พัทลุง ผลการดาเนินงานปี 2558 ใน 4 กิจกรรม สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนงาน สาหรับปี 2559 มี 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่เพิ่มขึนได้แก่ การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมายจานวน 1,250 ฟาร์ม ในส่วนของการจัดทาจุดสาธิตระบบ Zero waste เพิ่มเป้าหมาย
การดาเนินงานจากเดิม 10 จุด เป็น 15 จุด
ผอ.ศพจ.หนองคาย สอบถามถึงแนวทางการดาเนินงานหากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถ
ดาเนินการเลียงต่อเนื่องได้ตลอดทังปี เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ทางศูนย์ฯ ต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่ง
หั ว หน้ ากลุ่ มวิช าการแจ้ งว่าในเบื องต้ น ทางศูนย์ฯ คงต้อ งหาเกษตรกรรายใหม่มาเพิ่มเติม เนื่องจากการปรับลด
เป้าหมายทาได้ค่อนข้างยาก แต่หากไม่สามารถดาเนินการหาเกษตรกรรายใหม่ได้ คงต้องทาหนังสือแจ้งเพื่อชีแจง
เหตุผล ซึ่ง ผอ.กพจ. เห็นว่าควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ในรอบ 6 เดือน เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึน สาหรั บผลการตรวจสอบของกลุ่ มตรวจสอบภายในที่ตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ
ขณะนีกองฯ ได้รวบรวมข้อมูลจากที่แต่ละหน่วยงานชีแจงเข้ามาและแจ้งให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบแล้ว ผอ.กพจ.
มอบหมายให้ หก.วช. ติดตามความก้าวหน้าของเรื่องนีด้วย
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โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมที่แนบเพิ่มเติม
ฝ่ายเลขาฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผน
ยกเว้นการเก็บข้อมูลเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องมาจากเกษตรกรหลายราย
ประสบปัญหาภัยแล้ง บางรายจึงลงปลาเพื่อเลียงช้ากว่าปกติ บางรายหยุดการเลียง ในปี 2559 จึงได้นาเอาแผนการ
ติดตามนีมาดาเนินการต่อ เนื่องจากต้องการข้อมูลเพื่อจัดทาโมเดลการเลียงปลานิลต้นทุนต่าต่อไป
ผอ.กพจ. ได้มีการจัดพิมพ์คู่มือการลดต้นทุนในการเลียงปลานิลเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร โดย
ขอให้หน่วยงานกาชับเจ้าหน้าที่ซึ่งออกไปเก็บข้อมูลให้จัดทา check list ว่าเกษตรกรดาเนินการตามข้อแนะนาใดใน
คู่มือบ้าง ซึ่งจะได้เก็บเป็นฐานข้อมูลว่าเกษตรกรนาความรู้เรื่องใดในคู่มือไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนการ
ผลิตบ้าง ในส่วนเรื่องแผนงานและงบประมาณขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนเนื่องจากเป็นตัวชีวัดทังของกองและ
ของกรม
ผอ.ศพจ.อุบ ลราชธานี สอบถามแนวทางการปฏิบัติเนื่องจากประสบปัญหาทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลียงสัตว์นาที่เข้าร่วมโครงการหลายรายจะหมดอายุในปีนี โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้เลียงปลาในกระชัง ซึ่งทาง
สานักงานประมงจังหวัดแจ้งว่าจะไม่สามารถขึนทะเบียนให้ได้ ซึ่งหลายหน่วยงานประสบปัญหาเช่นเดียวกัน หก.วช.
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรซึ่ง
ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึนทะเบียน (ทบ.1) กับกรมประมง แต่เนื่องจากการขึนทะเบียนเป็นการดาเนินการภาคสมัครใจ
ทาให้เกษตรกรหลายรายไม่สนใจไปขึนทะเบียน อีกทังเป้าหมายของโครงการ Zoning คือการพัฒนาเกษตรกรที่เลียง
เชิงพาณิชย์ ดังนันหากเกษตรกรที่เลียงปลาในกระชังซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลียงเชิงพาณิชย์ไม่สามารถขึนทะเบียนได้จะ
ทาให้การดาเนินงานโครงการผิดไปจากเป้าหมายที่ตังไว้ ซึ่ง ผอ.กพจ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาจากการประชุมของคณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งไม่ได้กระทบกับ
ข้อกาหนดของกระทรวงฯ ขอให้จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อให้พิจารณาในเรื่องนีอีกครัง โดยนา
ปัญหาและข้อเสนอแนะนีแจ้งให้ คณะกรรมการโครงการฯ ทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป ซึ่ง ผอ.กพจ. ให้
ความเห็นว่าเกณฑ์การคัดเลือกสามารถปรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผอ.ศพจ.ชลบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการดาเนินการโครงการ Zoning ของกรมประมง แตกต่าง
กับการดาเนินงานโครงการ Zoning ของ กษ. เนื่องจากการกาหนดพืนที่ของกรมประมงจะเลือกจากพืนที่ซึ่งกรม
ประมงกาหนดว่าเป็นเขตเหมาะสมกับการการทาการประมง แต่ของ กษ. จะพิจารณาจากการกาหนดพืนที่เหมาะสม
ทาการเกษตรซึ่งยืดตามที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ประกาศ ซึ่งการดาเนินการโครงการ Zoning ของ กษ. เราจะเข้าไป
ร่วมในส่วนของการลดต้น ทุนการผลิต ในส่ว นของการดาเนินการศูนย์เรียนรู้ทัง 882 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นการ
ดาเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเน้นการเพาะปลูกพืชเป็นหลัก ในส่วนของกรมประมงจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กรณีที่พืนที่นันมีการส่งเสริมเกี่ยวกับการเพาะเลียงสัตว์นา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลียงปลานิลครบวงจร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมที่แนบเพิ่มเติม
ฝ่ายเลขาฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดาเนินงานโครงการในปี 2558 เป็นไปตามแผนเกือบ
ทังหมด โดยกิ จ กรรมที่ ยั ง ด าเนิ น การไม่แ ล้ ว เสร็จ คือ การเชื่อ มโยงตลาดและการกระจายสิ น ค้ า ซึ่ง มี กาหนดจะ
ดาเนินการในเดือนมีนาคม 2559 และมีการจัดตังกลุ่มสหกรณ์ผู้เลียงปลานิลที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้า
ประกวดในโครงการแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการติดตามผลโดย กษ. เป็นประจาทุกเดือน
คุณวชิระ แจ้งให้ที่ป ระชุมทราบเพิ่มเติมว่ า การดาเนินงานลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขันสินค้าเกษตร ปี 2559 กษ. กาหนดมาตรการ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. มาตรการด้านลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต ซึ่ง
กรมประมงดาเนินการในเรื่องการลดต้นทุนราคาลูกพันธุ์สัตว์นาและอาหารสัตว์นา 2. มาตรการด้านการเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ (แปลงใหญ่/แปลงต้น แบบ) ซึ่งกรมประมงดาเนินการอยู่แห่งเดียวคือที่ จังหวัดชลบุรี โดยเสนอเข้ารับการ
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คัดเลือกเพื่อประกวดโดยมุ่งเน้นไปที่การบริการจัดการให้เป็นแหล่งต้นแบบ 3. มาตรการด้านการตลาด และ 4.
มาตรการด้านการบริหารจัดการ
หก.วช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหากหน่วยงานใดได้รับการประสาน/มอบหมายให้ดาเนินการจาก
กษ. จังหวัด ในรูปของ single command ขอให้รายงานผลการดาเนินงานให้กองทราบด้วย เนื่องจากเมื่อมีการ
ประชุมในภาพรวมของ กษ. ผู้แทนจากกรมฯ จะไม่ทราบว่าหน่วยงานได้เข้าไปร่วมดาเนินงานในเรื่องใดบ้าง
โครงการพัฒนาพืนที่โครงการหลวง ผอ.ศพจ.เชียงใหม่ นาเสนอผลการดาเนินงานและแผนการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาพืนที่โครงการหลวงให้ที่ประชุมทราบ
โครงการหลวง ก่อตังเมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูก
ฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นนาลาธาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวงเป็น มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ถาวรในการ
ดาเนินการต่อเนื่องจากโครงการหลวง ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจานวน 38 แห่ง ในพืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลาพูน โดยแบ่งพืนที่กลุ่มศูนย์ตามระดับความสูง ออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ ศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างต่า (400 – 800 เมตร) จานวน 14 แห่ง ศูนย์ที่มีระดับความสูงปานกลาง
(800 – 1,000 เมตร) จานวน 9 แห่ง และศูนย์ที่มีระดับความสูงค่อนข้างมาก (ระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร)
จ านวน 15 แห่ ง โดยการดาเนิ น การที่ผ่ านมา มีก ารผลิ ตพั นธุ์สั ตว์ นาจานวน 14 ชนิด โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่ อ
ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งนาและเพื่อการอนุรักษ์ การกิจกรรมการดาเนินการถ่ ายทอดความรู้
และเพิ่มประสิทธิภาพการเลียงสัตว์และประมงตามศักยภาพของพืนที่ มีกิจกรรมการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นาจืด
ในแหล่งนาธรรมชาติ กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และกิจกรรมอานวยการประสานงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการขยายผลโครงการหลวง เริ่มดาเนินงานในปี พ.ศ. 2550 ดาเนินการในพืนที่ 17 แห่ง 6
จังหวัด ปัจจุบันขยายผลโครงการเป็น 29 แห่ง ในพืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ น่าน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
กาแพงเพชร และกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมได้แก่ การฟื้นฟูและอนุรักษ์พัน ธุ์สัตว์นาจืดในแหล่งนาธรรมชาติ และ
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการเลียงสัตว์นาตามศักยภาพของพืนที่
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม ผอ.สสม. นาเสนอแผนการดาเนินงานให้ที่ประชุมทราบ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม ปี 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน 18 ล้านบาท
โดยมีหน่วยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ จานวน 13 หน่วยงาน ดาเนินงาน 27 โครงการ ได้แก่
1. โครงการรพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะการผลิตปลาสวยงามรายใหม่ โดย กตร.
2. โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านธุรกิจปลาสวยงาม โดย สสม.
3. โครงการจัดตังศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปลาสวยงาม โดย สสม.
4. จัดทาเอกสารเผยแพร่ปลาสวยงามในประเทศไทย ปี 2559 โดย สสม.
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขึนทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์นา โดย สสจ.
6. โครงการจัดตังหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้านการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์นาสวยงาม โดย สสจ.
7. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์นาสวยงามให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก โดย สสจ.
8. โครงการจัดตังกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตปลาสวยงามเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดย สปจ.นครปฐม
9. โครงการจัดทา Road show ประชาสัมพันธ์สินค้าปลาสวยงามและพรรณไม้นาในต่างประเทศ
(ตลาดเดิม) โดย สสม
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดตู้พรรณไม้นา โดย สสม.
11. โครงการจัดประกวดปลาสวยงามระดับภูมิภาค 5 ครัง โดย ศพจ.ขอนแก่น สปจ.ยะลา กพจ.
ศพจ.เชียงใหม่ และ สปจ.ราชบุรี
12. โครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมธุรกิจปลาสวยงามภายในประเทศ โดย สสม.
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13. โครงการศึกษาระบบโลจิตติกส์และห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงาม โดย ผชช.อมรรัตน์
14. โครงการสร้างตราสินค้าปลาสวยงามของไทย โดย ผชช.อมรรัตน์
15. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) ในปลาสวยงาม โดย ผชช.อมรรัตน์
16. โครงการจัดทามาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินประกวดปลาสวยงามของประเทศไทย
โดย สสม.
17. โครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจปลาสวยงาม ปี 2559 โดย สสม.
18. โครงการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อการผลิตพันธุ์ปลาพืนเมืองของไทยที่มีศักยภาพในการ
ส่งออก โดย ศพจ.น่าน
19. โครงการสารวจและประเมินศักยภาพการผลิตปลาสวยงามและรายได้เกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์
นาสวยงาม โดย สสม.
20. โครงการพัฒนาฟาร์มผลิตสัตว์นาสวยงามให้ได้รับมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี โดย สสม.
21. โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพาะเลียงสัตว์นาสวยงามและจัดตังจุดสาธิต โดย สสม.
22. โครงการอบรมสาธิตการผลิตอาหารสัตว์นาสวยงาม โดย สอจ.
23. โครงการจัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์สถิติการส่งออกสัตว์นาสวยงามไปตลาดต่างประเทศ โดย กจป.
24. โครงการบริการเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าสัตว์นาสวยงาม (One stop service) โดย
สปจ.ราชบุรี
25. โครงการพัฒนามาตรฐษนร้านค้าสัตว์นาสวยงามตามหลักสุขอนามัย โดย สปจ.ราชบุรี
26. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนตลาด E-commerce โดย สปจ.ราชบุรี
27. โครงการจัดนิทรรศการ 1 ปี ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดย สปจ.นครปฐม
ผชช.วิทยา ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการวางแผนการดาเนินการในเชิงรุก เช่น การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านการส่งออกปลาสวยงามไปยังประเทศต่างๆ รวมทังการเปิดช่องทางตลาดเพื่อให้เกิดการผลิต อีกเรื่องคือการ
ทบทวนข้อกาหนดต่างๆ ที่เป็นข้อบังคับในการดาเนินงาน เช่น การค้าขายปะการังเทียมมีชีวิต ซึ่งมีการค้าขายกันเป็น
จานวนมาก และมีมูลค่าสูง แต่ผิดกฎหมายเนื่องจากปะการังยังเป็นสัตว์นาที่ต้องคุ้มครองในประเทศไทย เป็นต้น
ผอ.ศพจ.ราชบุรี สอบถามแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการ One stop service ซึ่งที่ผ่านมาต้อง
จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมดาเนินงานทุกวันพุธ แต่พบว่ามีร้านค้า และประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างน้อยมาก ซึ่ง ผอ.
สสม. รับจะประสาน ปจ.ราชบุรี ในการวางแผนการดาเนินงานต่อไป
โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สวก. ผอ.กพจ.ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจาก สวก. รายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
โครงการวิ จั ย ปลาช่ อ น คุ ณ วรรณา ถวิ ล วรรณ์ ผู้ แ ทนจาก สวจ. รายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการวิจัยปลาช่อน ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในระยะที่ 2 ในปีนี โดยที่ผ่านมาได้จัดการอบรมและถ่ายทอดเทคนิคการ
เพาะเลียงปลาช่อนให้กับเกษตร ได้แก่ เกษตรกรในพืนที่จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งเกษตรกรสามารถนาเทคนิคไปใช้เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตได้แล้ว กลุ่ มเกษตรกรที่อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการดาเนินการผลิตลูก
พันธุ์ และกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างดาเนินการสร้างโรงเพาะฟัก
ผชช.วิทยา ได้ให้ข้อแนะนาว่าเทคโนโลยีที่ทาง สวจ. ได้นาไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่จังหวัด
กาแพงเพชรนัน สามารถทาให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลงไปได้มาก ข้อได้เปรียบอีกอย่างคือได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นอย่างดี มีแหล่งจาหน่ายพันธุ์สัตว์นา และเกษตรกรมีความมุ่งมั่นและตังใจ ทาให้เกิด
ความสาเร็จในการดาเนินการ จึงอยากฝากให้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อขยายผลไปยังพืนที่อื่นๆ ต่อไป
โครงการวิจัยปลาบู่ คุณจิระภา โพธิ์ศรี รักษาการ ผอ.ศพจ.ปทุมธานี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
ขณะนี อยู่ ร ะหว่ า งขั นตอนการส่ ง รายงานฉบั บสุ ด ท้ า ยและเขี ย นข้ อมู ล จั ดส่ ง ให้ สวก. ซึ่ ง มีก าหนดจะไปติ ด ตาม
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ประเมิน ผลงานอีกครังในวัน ที่ 21 ม.ค. 2559 โดยผลที่ได้จากโครงการคืออัตราพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการ
เพาะพันธุ์ปลาบู่ และการนาเทคนิคระบบนาหมุนเวียนแบบใช้ Bio ball จะช่วยให้มีอัตรารอดมากขึน
โครงการวิจัยปลาเสือตอลายเล็ก คุณวนัส เชิดฉัน ผู้แทน ผอ.ศพจ.สุพรรณบุรี รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่าโครงการฯ ดาเนินการร่วมกับ ศพจ.พิษณุโลก ศพจ.ชัยนาท ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการจัดทารายงาน
โครงการวิจัยหอยมุก ผอ.ศพจ.กาญจนบุรี มอบให้ คุณวชิระ กิติมศักดิ์ รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ ซึ่งโครงการวิจัยนีมี 2 โครงการย่อย ได้แก่ 1. การพัฒนาการเพาะเลียงหอยมุกนาจืดและการผลิตไข่มุกนา
จืดเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งขยายระยะเวลาดาเนินการถึง 10 พ.ค. 2559 ดาเนินการใน 5 กิจกรรม ซึ่งจากการทดลอง
พบว่ามีอัตรารอดมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ 2. การพัฒ นาอาหารในกระบวนการเพาะเลียงหอยมุกนาจืดเพื่อการ
พาณิชย์ ขยายระยะเวลาดาเนินการถึง 15 ก.ค. 2558 ดาเนินการใน 3 กิจกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย โดย สวก. เห็นชอบอนุญาตให้บริษัทไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล
คัลทิเวชั่น จากัด ใช้สิทธิผลงานวิจัยทัง 2 โครงการ แบบอนุญาตให้ใช้สิทธิเพียงผู้เดียว โดยห้ามนาพันธุ์ห อยมุกนาจืด
ภายใต้โครงการวิจัยออกนอกราชอาณาจักรไทย และมีระยะเวลาอนุญาต 20 ปี ซึ่งเทคโนโลยีนีมีมูลค่า 31.6 ล้าน
บาท และกรมประมงจะได้รับผลตอบแทนตลอดระยะเวลา 20 ปี รวมทังสินประมาณ 13 ล้านบาท และงานวิจัยนี
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ผลงานวิจัยเด่น สวก.
โครงการที่ได้รั บ งบประมาณจากกรมชลประทาน ผอ.สทจ. รายงานให้ ที่ประชุมทราบแผนการ
ดาเนินงานโครงการที่ได้รับงบจากกรมชลประทาน ปี 2559 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จานวน 13 โครงการ แบ่งออกเป็น 4 แผน ได้แก่
1. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางนาและการประมง ดาเนินการ 9 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท
1.2 โครงการอ่า งเก็บ น าห้ ว ยน ารี อั นเนื่ อ งมาจากพระราชดาริ จั ง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ รั บ
งบประมาณ 300,000 บาท
1.3 โครงการอ่างเก็บนามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้รับงบประมาณ 260,000 บาท
1.4 โครงการอ่างเก็บนาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท
1.5 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับงบประมาณ
526,400 บาท
1.6 โครงการอ่างเก็บนาคลองหลวง รัช ชโลทร จังหวัดชลบุรี ได้รับงบประมาณรวมทัง
โครงการ 1,206,000 บาท (ดาเนินการใน 3 กิจกรรม)
1.7 โครงการอ่างเก็บนาห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท
1.8 โครงการประตูระบายนาแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ 450,000 บาท
1.9 โครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ได้รับงบประมาณ 1,95,600 บาท
2. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศแหล่งนาและคุณภาพนาผิวดิน จานวน 1 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณ 640,000 บาท
3. แผนการพัฒนาประมงและเพาะเลียงสัตว์นาในอ่างเก็บนา จานวน 2 โครงการ ได้แก่
3.1 โครงการอ่างเก็บนาห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์
3.2 โครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
4. แผนการพัฒนาระบบนิเวศน์ของแหล่งนาและการประมง จานวน 1 โครงการ ได้แก่
4.1 โครงการอ่างเก็บนาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี
โดยปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บในการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่ การรายงานผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณไม่สม่าเสมอ และในปี 2559 ไม่สามารถเก็บตัวอย่างปลาโดยการใช้กระแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากผิด พรก.
การประมง พ.ศ. 2559 โดยแนวทางการแก้ไข ได้แก่ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการรายงานผลการเบิกจ่าย
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งบประมาณ ให้กองฯ ทราบทุกเดือน การปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บตัวอย่างปลาโดยพิจารณาตามสภาพพืนที่แต่ล ะ
โครงการ และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดส่งสาเนาเอกสารที่ส่งกรมชลประทานให้กองฯ ทุกครัง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2 ติดตามผลการดาเนินงาน ต.ค. – ธ.ค. 2558
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดาเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559
(ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558) โดยส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน โดยหน่วยงานที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนงาน มีดังนี
สอจ. จานวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบผู้ผลิตและผู้นาเข้าอาหารสัตว์นา
สสจ. จานวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตรวจเฝ้าระวังโรคสัตว์นาเพื่อการส่งออก
กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพาะเลียงสัตว์นาจืด ได้แก่ ศพจ.พิจิตร ศพจ.อ่างทอง ศพจ.
กาญจนบุรี ศพจ.สมุทรปราการ และ ศพจ.สระแก้ว
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์นา ได้แก่ ศพจ.สุพรรณบุรี และ ศพจ.นราธิวาส
งานเงินทุนหมุนเวียน มีหน่วยงานที่ขาดทุน ได้แก่ ศพจ.เชียงใหม่ ศพจ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.พะเยา
ศพจ.เชียงราย ศพจ.น่าน ศพจ.นครพนม ศพจ.อานาจเจริญ ศพจ.กาฬสินธุ์ ศพจ.ปัตตานี และ ศพจ.พัทลุง
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.3 การจัดท้ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผอ.ศพจ.พะเยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานก่อสร้างในพืนที่ชุ่มนา เนื่องจากกอง
วิจัยและพัฒนาประมงนาจืด มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแหล่งนาจืด ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพืนที่ชุ่มนาโดยเฉพาะ
แหล่งนาใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา ซึ่งแต่เดิมได้ระบุเงื่อนไขในกิจกรรมที่จะต้อง
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น การประกาศแนวเขตไม่ชัดเจน การไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่
จะใช้ดุลยพินิจว่ากิจกรรมไหนควรทาหรือไม่ควรทา รวมทังการไม่สามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินเช่น ภัยแล้ง และนาท่วม
ได้ทันเวลาอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึ งได้ขอให้มีการทบทวนมติ
ครม. อีกครังหนึ่ง ซึ่งออกมาเป็น มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ว่าด้วยมาตรการอนุรักษ์พืนที่ชุ่มนา ข้อ
10 ซึ่งระบุว่าโครงการหรือกิจกรรมใดที่ต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดูตามประกาศแนบท้ายมาตรา 46 ซึ่ง
ระบุไว้ชัดเจนว่า โครงการใด/พืนที่ใดจะต้องศึกษา EIA นอกจากนี ยังมีมาตรการอนุรักษ์พืนที่ชุ่มนา ข้อ 1 ที่ระบุไว้ว่า
ประกาศกาหนดให้พืนที่ชุ่มนาที่เป็นที่สาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะพืนที่ชุ่มนาแหล่งนาจืดเป็นพืนที่สีเขียว
และมิให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับนาและกักเก็บนาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การลงรายงานผ่าน website
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนีกรมประมงได้เปิดให้หน่วยงานรายงานผลการ
ดาเนินงานรายเดือนผ่านทาง website กรมประมงแล้ว โดยในส่วนของแผนการดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน
ตังแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ทางกองฯ ได้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ศูนย์เริ่มรายงานผลการ
ดาเนินงานตังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ตัวชี้วัด รอบที่ 1 – 59 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 25 – 41)
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หก.วช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดทาตัวชีวัดระหว่าง ผอ.กพจ. กับ ผชช. / ผอ.สถาบัน / ผอ.
ศพจ. โดยขอให้ จั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม ที่ 5 แบบฟอร์ ม ข้ อ ตกลงการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน รอบการประเมิ น ที่
1/2559 ที่ลงนามแล้ว ให้กองฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาตัวชีวัดผลงาน คะแนน
ตามระดับเป้าหมาย และนาหนักแล้ว มีข้อเสนอเพื่อปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม ดังนี
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (จากระบบ GFMIS ถึง 28 ก.พ. 59) แก้ไข
เป็น ถึง 7 มี.ค. 59 และขอปรับลดน้้าหนักของตัวชี้วัดนี้เป็นร้อยละ 20 แบ่งออกเป็น
1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบบุคลากร + งบดาเนินงาน) ทุกกิจกรรม
รวมทังที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น นาหนักร้อยละ 10
1.2 ร้ อยละของการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณรายจ่ ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ) ไม่รวมงานเงินทุ น
หมุนเวียนฯ นาหนักร้อยละ 5
1.3 ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนีผูกพันงบลงทุน นาหนักร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความส้าเร็จในการด้าเนินงานกิจกรรมหลั กเป็นไปตามแผน (แก้ไขจากเดิม
ถึง 28 ก.พ. 59 เป็นถึง 7 มี.ค. 59) แก้ไขน้้าหนักตัวชี้วัดจากเดิมร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 40 โดยมีกิจกรรมย่อย
ตามแผนงานที่หน่วยงานได้รับ โดยขอให้เฉลี่ยนาหนักแต่ละกิจกรรมให้ใกล้เคียงกัน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจ้านวนสัตว์น้าที่ผลิตจ้าหน่ายตามแผนเงินทุน ฯ (แก้ไขจากเดิมถึง 28
ก.พ. 59 เป็นถึง 7 มี.ค. 59) มีนาหนักตัวชีวัดร้อยละ 10
สาหรับหน่วยงานสถาบันส่วนกลาง กาหนดเป็น
ตัวชี้วัดที่ 3 มี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 3.1 ร้อยละของการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า และ น้้ามัน)
โดยเทียบกับข้อมูลปี 2555 และ 3.2 ร้อยละของการใช้พลังงานน้้า (ประปา) ที่ลดลง (เทียบกับปี 2557)
นาหนักร้อยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความส้าเร็จของการกรอกการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการใน
หน่วยงานลงระบบ DPIS ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก้าหนด น้้าหนักร้อยละ 10
ตัวชีวัดด้านงานวิจัยในปีนีกาหนดเป็น 2 ตัวชีวัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความส้าเร็จของงานวิจัยคงค้างที่ปิดในระบบ NRMS (สาหรับงานวิจัยปี
2551 – 2557 โดยงานวิจัยปี 2551 – 2553 ใช้บทคัดย่อในการปิดเรื่องในระบบ ส่วนงานวิจัยตังแต่ปี 2554 –
2556 ใช้เอกสารวิชาการ draft 1 หรือ 2 หรือฉบับสมบูรณ์ ในการปิดเรื่องในระบบ ซึ่งขอให้ผู้วิจัยดาเนินการปิด
เรื่องในระบบเอง) นาหนักร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความส้าเร็จของการรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS (สาหรับงานวิจัยปี
2557 – 2559) นาหนักร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความส้าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยในรอบแรกให้รายงานผลงานที่
ได้รับมอบหมายตามเดิม นาหนักร้อยละ 10
โดยหากหน่วยงานไม่ได้ดาเนินการในตัวชีวัดที่ 1.2 และ 1.3 ให้นานาหนักไปรวมไว้ในข้อ 1.1 และ
หากไม่มีการดาเนินงานวิจัยในตัวชีวัดที่ 5 และ 6 ให้นานาหนักไปเพิ่มในตัวชีวัดที่ 2
ผอ.กพจ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบ 2 - 59 จะกาหนดตัวชีวัดเรื่องงานวิจัยโดยกาหนดให้
หน่วยงานที่ไม่มีงานวิจัยต้องมี ว 1 ด. ที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวชีวัด และในส่วนของตัวชีวัดที่ 7 งาน
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ที่ได้รับมอบหมาย จะติดตามจากงานที่ ผอ.กพจ. มอบหมาย/สั่งการให้ดาเนินการ เช่น โครงการปล่อยปลาในแหล่งนา
เป็นต้น
ในส่วนของผลการดาเนินงานที่จะเป็นตัวชีวัดของทังปี เข่น ผลการดาเนินงานโครงการเมืองเกษตรสี
เขียว, โครงการปลานิลครบวงจร, โครงการ Zoning, โครงการ Food safety, การประเมินผล CPUE ของแหล่งนา
และการดาเนินงานของคณะทบทวนการรับรอง (CC) ปลานิล ขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากจะใช้
เป็นตัวชีวัดในรอบที่ 2 – 59
คุณวิสาขา แจ้งให้ที่ป ระชุมทราบเรื่องการติดตามงานวิจัยที่ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งหน่วยงานสอบถามใน
กรณีที่ผู้วิจัยมีการย้าย หรือลาศึกษาต่อ ซึ่งสถาบัน /ศูนย์ฯ ไม่สามารถกากับดูแลให้ผู้วิจัยดาเนินการได้ ขอให้สถาบัน /
ศูนย์ฯ ทาหนังสือแจ้งให้กองทราบเพื่อกองฯ จะได้แจ้งกองอานวยการและประสานงานวิจัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
5.1 ผอ.ศพจ.นครราชสีมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเข้าตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายในปี
2559 ขอให้ทุกหน่ วยงานเตรี ยมเอกสารให้พร้อม โดยเฉพาะเรื่องการเก็บรักษาเงินในตู้เซฟของหน่วยงานต้อง
ตรวจสอบให้ตรงกับบัญชี เรื่องบัญชีครุภัณฑ์ กับครุภัณฑ์ที่ตังอยู่ในหน่วยงาน และการจาหน่ายพันธุ์สัตว์นางานเงินทุน
หมุนเวียนฯ สาหรับเรื่ องการตังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ซึ่งศูนย์ฯ ปฏิบัติมาแต่ดังเดิมนัน กตน. แจ้งว่าคาสั่ ง
ดังกล่าวได้มีการยกเลิกไปแล้ว และ กตน. รับทราบถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งจะได้ประสานกับกองกฏหมายเพื่อ
ทาเรื่องเสนออธิบดีกรมประมงในการมอบอานาจดังกล่าวให้ ผอ.ศูนย์ฯ ต่อไป โดย หก.วช. แจ้งว่าในปีนีได้รับการ
ประสานเป็นการภายในจาก กตน. ว่าจะเข้าตรวจโครงการปลานิลครบวงจรใน 4 หน่วยงานที่ดาเนินการเป็นพิเศษ
5.2 ผอ.ศพจ.อ่ า งทอง แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเรื่ อ งการขออนุ มัติ เ ข้ า ร่ ว มอบรมเกี่ ย วกั บ การใช้
สัตว์ทดลอง ซึ่งจัดโดย วช. นัน เห็นว่ากองควรประสานเพื่อขอจัดอบรมให้กับผู้วิจัยของกองฯ โดยเฉพาะผุ้ที่มีงานวิจัย
ในปี 2559 เนื่องจากในอนาคตผู้ที่จะทางานวิจัยจาเป็นต้องผ่านการอบรมดังกล่าว ซึ่งกองฯ รับจะไปดาเนินการ
ประสานและแจ้งให้หน่วยงานเร่งดาเนินการแจ้งรายชื่อเพื่อขออนุมัติกรมเข้าร่วมอบรมต่อไป
5.3 ผชช.วิทยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการติดตามงานวิจัยคงค้างของ วช. และให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทา ว1ด. ปี 2561 ซึ่งกองต้องกาหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยของกองที่สอดคล้องกับของกรม และกาหนด
โจทย์วิจัยที่เป็นประเด็นเพื่อให้ตอบสนองกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ในด้านการเพาะเลี ยงคงต้องดาเนินงานวิจัย
เกี่ยวกับการเลียงในระบบปิดเพื่อรองรับภาวะภัยแล้ง และการลดต้นทุนการเลียง เป็นต้น
5.4 ผอ.ศพจ.นครราชสีมา สอบถามในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเรื่องการจัดซือครุภัณฑ์
ที่มีราคามากกว่า 5,000 บาท ซึ่งคุณสุจิตรา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในกรณีที่หน่วยงานมั่นใจว่าสามารถเดาเนิน
การได้ตามเป้าหมายและมีงบประมาณเหลือแน่นอน หากหน่วยงานมีความจาเป็นและประสงค์จะขอจัดซือครุภัณฑ์
ดังกล่าว ขอให้ทาหนังสือแจ้งมาที่กองฯ ได้เลย เพื่อทางกองฯ จะได้รวบรวมเป็นข้อมูลเมื่อได้รับการประสานจากกอง
แผนงาน จะได้จัดส่งสรุปเสนอต่อไป
5.5 คุณสุจิตรา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการโอนเงินค่าสาธารณูปโภคในช่วงปลายปีงบประมาณ
2559 กองฯ คงต้องแบ่งงบประมาณโอนให้หน่วยงานแยกตามกิจกรรมต่างๆ กัน โดยขอตรวจสอบก่อนว่าในแต่ละ
กิจกรรมจะมีงบประมาณเหลือเท่าใด และกองฯ จะมีหนังสือแจ้งให้หน่ วยงานทราบว่าได้โอนเงินค่าสาธารณูปโภคให้
หน่วยงานไปเบิกในกิจกรรมใด
ปิดการประชุม 14.3๐ น.
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