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สานักงานประมงจังหวัดระยอง
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ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดระยอง
*********************
ผู้มาประชุม
1. นายสงกรานต์ แสงจันทร์
2. นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ
3. นางจารุภา ศิริ
4. นางไพรัช เจียะรัตน์
5 นางสาววรรณพร วงศ์สุวรรณ
6. นายปิติพร นิลพัฒน์
7. นายภาคภูมิ จึงกระแพ
8. นางมิ่งขวัญ แก้วปินใจ
9. นางขนิษฐา รุ่งเรือง
10. ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร
11. นายสรวุฒิ ก้านลาใย
12. นายนิรันดร์ รัตนปฏิพันธุ์
13. นางสาวศิริพร เกิดญาติ
14. นายธนะชัย เจริญสุข
15. ว่าที่ร้อยตรีก่อเกียรติ ศรีเกษตร
16. นายจักริน ครุฑกาศ
17. นางสาววัลนภา สุขทั้งโลก
18. นางสาวธิติมา นนทเลิศ
19. นางธมนันท์ ศรีคุ้ม
20. นายสุพจน์ โชติช่วง
21. นายธวัชชัย ประสิทธินาวา

ประมงจังหวัดระยอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ประมงอาเภอเมืองระยอง
ประมงอาเภอบ้านฉาง
ประมงอาเภอแกลง
ประมงอาเภอวังจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมาบริการ)
พนักงานผู้ช่วยประมง (จ้างเหมาบริการ)
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

ผู้ไม่มาประชุม
นางสาวเยาวดี ศรีราม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ลาคลอด

เริ่มประชุม

เวลา 14.00 น.

ประธาน

นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุม
เป็นการประชุม ครั้งที่ 5/2561 ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระก่อน…

-๒ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.1. หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.1 นายมนตรี เกตุวิจิตร มาดารงตาแหน่ง นายอาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
1.2 นายกุมพล ชวนชม มาดารงตาแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
1.3 นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์ มาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.2 สถานการณ์คลังและการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

ที่มา: รายงานจากส่วนราชการในจังหวัดระยองและรายงานจากระบบ GFMIS (เาพาะรายได้ส่วนราชการอื่น)
หมายเหตุ : ตัวเลขตามตารางมีการปัดเศษทศนิยม

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ลงมติเห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตามที่สานักงบประมาณเสนอ กาหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ลงมติเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่าย
และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ตามที่ กาหนดไว้ ภายในปี งบประมาณ จึ งเห็ นสมควรให้ ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการก่อหนี้ ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้
แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 สาหรับรายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ให้เร่งดาเนินการและก่อหนี้ ผูกพัน

/ผลการเบิกจ่าย...

-๓-
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1.3 สถานการณ์น้าในจังหวัดระยอง
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้า ประจาวันที่ 28 พฤษภาคม 2561






อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล
ดอกกราย
คลองใหญ่
ประแสร์
ระโอก
ลุ่มน้าคลองใหญ่ รวม 3 อ่าง
ลุ่มน้าประแสร์ รวม 32 อ่าง
รวม 5 อ่าง

85%
71%
76%
80%
66%
80%
87%
83%
/1.4 การป้องกัน...

-๔ประธาน

1.4 การป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนจังหวัดระยอง
จังหวัดระยองมีจานวนผู้เสี ยจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561- 30
เมษายน 2561 เท่ากับ 335 ราย คิดเป็นอัตราเท่ากับ 47.45 ต่อแสนประชากร เป็นเพศ
ชายเท่ากับ 270 ราย เพศหญิงเท่ากับ 65 ราย สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 4:1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 (277 ราย) พบว่า จานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเท่ากับ
จานวน 58 ราย
สาหรับเดือนเมษายน 2561 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 พบว่า จานวน
ผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น เป็นจานวนเท่ากับ 12 ราย (เดือนเมษายน 2560 เท่ากับ 33 ราย)
พื้นที่ ที่ มีผู้ เสี ยชีวิ ตเป็นจ านวนมากที่ สุ ด ได้ แก่ อาเภอเมื อง เสี ยชีวิ ต 100 ราย
รองลงมาได้แก่ อาเภอปลวกแดง 86 ราย อาเภอนิคมพัฒนา 45 ราย และอาเภอบ้านค่าย
29 ราย กลุ่ มอายุ ที่ พ บว่ าเสี ยชี วิ ตสู งสุ ดในช่ วงอายุ 20-45 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.07
ประเภทรถที่ ท าให้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต สู ง สุ ด ได้ แ ก่ รถจั ก รยานยนต์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.16
สถานการณ์ขับขี่ พบว่าเป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 81.79 การเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตที่เกิด
เหตุ ร้อยละ 44.18 เป็นแรงงานต่างด้าว เสียชีวิต จานวน 22 ราย
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1.5 การสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561
ด้ ว ยคณะกรรมการเลื อกตั้ ง ก าหนดจั ดให้ มี การคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อแต่ งตั้ งเป็ น
ผู้ ตรวจการเลื อกตั้ ง เพื่ อปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตามข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดังนี้
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง : ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 13 – 22
มิถุนายน 2561
สถานที่รับสมัคร : สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดระยอง
การขอรับใบสมัคร : ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดระยอง หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ect.go.th
* ผู้ สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
ประจาจังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3861 8916 – 7
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1.6 การประชาสั มพันธ์ภารกิจและการให้บริการของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
ในภูมิภาค ในด้านการกากับดูแลความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ.2559 (Smart OAP for Safety @EEC) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
- บทบาทของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Office of Atoms for Peace ที่ตั้ง 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
/บทบาท...

-๕บทบาทของ สานักงานปรมาณูเพือ่ สันติ (ปส.) ภายใต้การบังคับใช้ พรบ. พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
1. การกากับดูและความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย
2. แผนปฏิบัติการของนโยยายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)
3. การเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ของ
ประเทศ
4. พันธกรณีระหว่างประเทศ ภายหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. และข้อตกลงความร่วมกับ
ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
5. มาตรวิทยารังสีเพื่อสนับสนุน โครงการสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
มติที่ประชุม
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1.7 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของจังหวัดระยอง
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค จังหวัดระยอง ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561
- โรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 248 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อาเภอที่พบผู้ ป่วยสูง 5 อันดับแรก
ได้แก่ อ.เมืองระยอง 155 ราย รองลงมา อ.นิคมพัฒนา 23 ราย อ.แกลง 20 ราย อ.ปลวกแดง
18 ราย และ อ.บ้านค่าย 14 ราย ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่มวั ยเรียนอายุ 15-24 ปี
(ร้ อยละ 24.6) รองลงมา กลุ่ มอายุ 25-34 ปี (ร้ อยละ 19.7) และกลุ่ มอายุ 10-14 ปี
(ร้อยละ 16.9)
พื้นที่เกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์ คือ
อ.เมืองระยอง (ต.มาบตาพุด ต.ห้วยโป่ง ต.เพ ต.ตะพง) อ.ปลวกแดง (ต.ปลวกแดง ต.มาบยางพร)
อ.วังจันทร์ (ต.วังจันทร์) อ.นิคมพัฒนา (ต.มาบข่า)
- โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ พบสัตว์ให้ผลบวกต่อเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้า จานวน 24 ตัวอย่าง ในสุนัข 23 ตัวอย่าง และโค 1 ตัวอย่าง
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1.8 การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ข่าว สปน. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักนายกรัฐมนตรี
ด้วยนางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม
เตรียมการจัดกรรมการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมฯ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการทาเนียบรัฐบาล ว่าเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และต่างประเทศ ดังนี้
/1. การประดับ...

-๖1. การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย ร่วมกับ
ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. โดยประดับธงชาติเบื้องขวาพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษร
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เบื้องซ้ายพระฉายาลักษณ์ ณ สถานที่ทาการและอาคารบ้านเรือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
2. การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และสมุดลงนามถวายพระพร สาหรับผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร
3. พิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลาน้ากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เพื่อสืบสานปณิธานและแสดงความสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคัดเลือกชุมชนนาร่องใน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 ชุมชน
ที่มีพื้นที่ติดลาน้าสายรองและประชาชนในชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาความเป็นอยู่
ให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน
4. การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริ
มงคล ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง
5. การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วน
ภูมิภาคทั่วประเทศ ตามโครงการจิ ตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ระหว่างวันที่
22 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง
6. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 26
กรกฎาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
7. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวามเป็นพระ
ราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กาหนดจัดในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดย
พื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกับ
ข้าราชการ ภาคี เครื อข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล และประชาชน ในบริเวณพื้ นที่ใกล้เคียง
ทาเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ในวัน
เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
8. รั ฐบาลขอพระราชทานพระราชานุ ญาตจั ดพิ ธี เจริ ญพระพุ ทธมนต์ ถวายเป็ น
พระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระสงฆ์ 243 รูป
ณ พระราชวังดุสิต
9. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร 670 รูป ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม
2561 เวลา 07.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ส่วนกลาง กาหนดจัด ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค กาหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัด
10. ริ้ ว ขบวนอั ญเชิ ญ พานพุ่ มถวายราชสั กการะหน้ า พระฉายาลั กษณ์ ส มเด็ จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว โดยผู้ แทนหน่ วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิ ธิ และภาคประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ส่วนกลาง กาหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง
ส่วนภูมิภาค กาหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
11. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในวันเสาร์
ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. ส่วนกลาง กาหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค
กาหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
/เพื่อเป็นการ...

-๗เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุก
หมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28
กรกฎาคม 2561 และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
จังหวัดระยองได้มอบหมายการเตรียมการในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
1. การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธง (เทศบาลนครระยอง,
เทศบาลเมืองมาบตาพุด)
2. การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร (ส่วนราชการทุกส่วน)
3. พิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลานากับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” (สานักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง)
4. การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดาริ โดยวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกอาเภอส่งภาพกิจกรรมอาเภอละ 2
ภาพเพื่อให้จังหวัดคัดเลือกให้เหลือ 15 ภาพ (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง)
5. พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล (วัฒนธรรมจังหวัดระยอง)
6. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” ให้ใช้ ธง ป้าย โครงการกิจกรรมจิตอาสา
ให้ถูกต้อง รวมถึงการแต่งกายของจิตอาสาให้ถูกต้องเหมาะสม (ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง)
7. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้า (ข้าวสารอาหารแห้ง) ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม
2561 เวลา 07.00 น. ณ สนามสวนศรีเมือง (สานักงานพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง)
8. จัดขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(สานักงานจังหวัดระยอง)
9. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (สานักงานจังหวัดระยอง)
10. ปลูกต้นรวงผึ้ง ในสถานที่ราชการทุกแห่ง อาเภอทุกอาเภอ หรือควรเลือกต้นไม้ใหญ่
แข็งแรงพร้อมออกดอก โดยอย่างน้อยให้บานพร้อมกันในปีหน้า (ส่วนราชการ ทุกส่วน อาเภอทุก
อาเภอ เทศบาล ตาบล ทุกแห่ง)
11. ขอเชิญแต่งกายด้วยโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 ยกเว้นวันที่ต้องแต่ง
กายปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ หรือแต่งกายสีขาวเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา เพื่อให้เป็นไปตาม
ประเพณีนิยม (ส่วนราชการทุกส่วน)
12. การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการ สอบถามได้ที่สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง, สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้โดยตรง โทร.084-4285211 (สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง) หรือ Line กลุ่มหัวหน้าส่วน เพื่อความถูกต้องตามระเบียบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.9 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
โครงสร้างกาลังแรงงาน
- ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 744,872 คน
- ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 560,212 คน
มีงานทา จานวน 560,212 คน ผู้ว่างงาน จานวน 4,026 คน
/ผู้ไม่อยู่...

-๘-

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 180,634 คน
ทางานบ้าน จานวน 63,765 คน เรียนหนังสือ จานวน 48,165 คน
อื่น ๆ จานวน 68,705 คน
การบริการจัดหางานในประเทศ (ทุกกิจกรรม)
ตาแหน่งงานว่าง จานวน 170 อัตรา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 212 คน
บรรจุงาน 753 คน
ผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน
รวม 1,416 คน เลิกจ้าง 683 คน ลาออก 733 คน
จานวนแรงงานต่างด้าว รวม 100,404 คน

พรบ.ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 6,687 คน
บุคคลพื้นที่สูง จานวน 1,417 คน
หลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ พิสูจน์สัญชาติแล้ว จานวน 46,869 คน
หลบหนี้เข้าเมือง 3 สัญชาติ จานวน 13,211 คน
อนุญาตชั่วคราว (VISA NON B) จานวน 3,819 คน
บันทึกความเข้าใจฯ (MOU) จานวน 18,401 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.10 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดระยอง ประจาเดือนเมษายน 2561
สภาวะเศรษฐกิจการค้าทั่วไปของจังหวัดระยอง 3 สาขาสาคัญ คือ
1. สาขาอุตสาหกรรม 80.8%
2. สาขาภาคเกษตร 2.4%
3. สาขาภาคบริการค้าปลีก ค้าส่ง ก่อสร้าง อื่นๆ 16.8%

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.11 โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”
จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 ประจาปีงบประมาณ 2561
กาหนดจัดในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลตะพง หมู่ที่
12 ตาบลตะพง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.12 ความเคลื่อนไหวการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง (ไตรมาสที่ 2)
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ประจาไตรมาส 2 เดือนมกราคม –
มีนาคม พ.ศ.2561 ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีโรงงานที่ได้รับอนุญาคให้ประกอบกิจการสะสม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 3,118 โรงงงาน เงินลงทุนรวม
1,360,131.96 ล้านบาท และจานวนคนงาน 176,948 คน

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ผลการดาเนินงาน...

-๙ประธาน

1.13 ผลการดาเนินงานการให้บริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง
ผลการดาเนินงานการให้บริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง ประจาเดือนพฤษภาคม
2561 (ข้อมูลถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
1. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภทเรื่องที่ร้องทุกข์
ได้รับความเดือดร้อนเรื่องต่างๆ
ขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
ปัญหาที่ดินต่างๆ
เงินกู้นอกระบบ
รวม

จานวน
เรื่องเข้า
17
17
10
7
4
0
55

ยุติแล้ว/เรื่อง
0
0
0
0
0
0
0

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ/เรื่อง
17
17
10
7
4
0
55

2. การให้บริการประชาชน (One Stop Service/Service Link ข้อมูลข่าวสาร/ให้
คาปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ)
-การให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2561 มีจานวน 350 เรื่อง ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
จานวน 350 เรื่อง
3. ตารางสรุปภาพรวมผลการดาเนินการ 6 ภารกิจของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

กรกฎาคม 2557 – พฤษภาคม 2561
เรื่องเข้า ยุติแล้ว อยู่ระหว่าง ร้อยละ
ดาเนินการ

งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
บริการให้คาปรึกษา
บริการข้อมูล และรับปัญหาความต้องการของ 76,105 76,105
ประชาชน
บริการับส่งเรื่องส่งต่อ
ปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/นโยบายรัฐบาล/คสช 1,856 1,715
รวมทั้งสิ้น
77,961 77,820

-

100%

141
141

92%
99%

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

1.14 การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ และหัวหน้าหน่วยงาน
ครั้งที่ 6/2561 ประจาเดือนมิถุนายน 2561
ก าหนดประชุ ม ฯ ในวั นพฤหั ส บดี ที่ 28 มิ ถุ นายน 2561 ณ ห้ องประชุ มภั กดี
ศรีสงคราม (มุขหลัง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...

-๑๐1.15 ผลการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล
การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลในงานมหกรรมเล่าขานตานานเมืองระยอง
เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1
เมษายน 2561 ณ เวทีกลางถนนยมจินดา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยการขอ
สนับสนุนการเดินแบบผ้าไทยการกุศล รายละ 2,000 บาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบการ
กุศล จ านวน 364 ราย รายรั บจากผู้ สมัครเดินและผู้ สนั บสนุนการจัดกิจกรรม เป็นเงิ น
882,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย เป็นเงิน 194,222
บาท คงเหลือเงินสุทธิ เป็นเงิน 687,778 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.16 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน
ป.ป.ท.) เป็ นเจ้ าภาพร่ วมในการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) และจังหวัดระยองได้
จัดทาประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงถึงเจตจานง
สุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล
เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดระยองได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ และขอให้หัวหน้าส่วน
ราชการกาชับผู้แทนหน่วยงานตามคาสั่งฯ ดาเนินการรวบรวมแบบสารวจพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานตามคู่มือการประเมิน ITA 2561 จัดส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน
กาหนด ส่วนของสานักงานประมงจังหวัดระยอง จังหวัดระยองได้แต่งตั้ง นางมิ่งขวัญ แก้วปินใจ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เป็นคณะทางานในการดาเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดระยอง ประจาปี
งบประมาณ 2561 และสานักงานฯ ได้ดาเนินการจัดส่งแบบสารวจ ITA 2561 และรายงาน
ผลไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตามระยะเวลาที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 จานวน 30 หน้า
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ประธาน
3.1 ติดตามเรื่องกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 2/2561
จากการกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลหลังจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีตัวชี้วัดมาเพิ่มเติม จึง
จะต้องนารายละเอียดที่เพิ่มเติมนามาเพิ่มตัวชี้ของแต่ละกลุ่ม
ห.กลุ่มพัฒนาฯ

มีเรื่องสถิติที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่

ประธาน

ขอให้นาไปเพิ่มของกลุ่มผู้รับผิดชอบและอาเภอที่รับผิดชอบ กลุ่มไหนรับผิดชอบเรื่องสถิติ

นางมิ่งขวัญ

รับผิดชอบทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ประธาน

ขอให้แบ่งความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่ากลุ่มไหนรับผิดชอบสถิติด้านใด และแบ่งให้ทางประมง
อาเภอ โดยนามาเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม 5 เพื่อจะได้ประชุมกลั่นกรองอีกครั้ง
/มติที่ประชุม...

-๑๑มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

3.2 การกาหนดหน้าที่และมอบหมายงาน
ไม่ทราบว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว

นางมิ่งขวัญ

ให้ แต่ ล ะกลุ่ ม และประมงอ าเภอ ดู รายละเอี ยดว่ า จะต้ องแก้ ไ ขหรื อปรั บเปลี่ ยนตรงไหน
ถ้าเรียบร้ อยแล้ว ก็ขอให้ส่งกลับมายังกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้จัดทาเป็นคาสั่ ง
กาหนดหน้าที่และมอบหมายงานต่อไป

ประธาน

ขอให้เร่ งดาเนิ นการให้เ รียบร้อย เพื่ อจะได้ จัดท าเป็ นคาสั่ งมอบหมายงานและแจ้งเวียนให้
รายบุคคลทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นางมิ่งขวัญ

4.1 การบริการตรวจสุขภาพประจาปี 2561
โรงพยาบาลระยอง กาหนดให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี 2561 ในระหว่างวันที่
6 - 7 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง สานักงานประมงจังหวัดระยองได้ส่งรายชื่อแจ้งทางโรงพยาบาล
ระยองสาหรับผู้ทปี่ ระสงค์ตรวจสุขภาพประจาปี จานวน 11 ราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางมิ่งขวัญ

4.2 มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมกับกองอานวยการร่วม ณ กองพันทหาร
ราบที่ 7
ตามที่จั งหวัดได้ มีคาสั่ งมอบหมายหัวหน้าส่ วนราชการ ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่
ประจากองอานวยการร่วม ณ พัน ร.7 (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) เพื่อปฏิบัติภารกิจรับเสด็จฯ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประจาทุกเดือน จังหวัดจึงมีหนังสือแจ้งกาชับ
หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ประจากองอานวยการร่วมเข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หากมีภารกิจที่จาเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้มอบหมายข้าราชการผู้ มี
อาวุโสลาดับรอง หรือมีอานาจตัดสินใจได้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน

ที่ประชุม
นางมิ่งขวัญ

รับทราบ
4.3 การใช้ที่ราชพัสดุในจังหวัดระยอง
กรมธนารักษ์ ได้มีหนังสืแจ้งเวียนเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุได้ดาเนินการขอตั้งงบประมาณ หรือได้รับ
งบประมาณเพื่อปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ โดยยังมิได้ทาความตกลงหรือ
ได้รั บอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุแต่
ประการใด ซึ่ งอาจท าให้ เกิ ดปัญหาและความยุ่ งยากในการดาเนิ นการ ดั งนั้ น เพื่อให้ การ
ดาเนินการในเรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่ วมมือจากสานัก
งบประมาณในการพิจาณาจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารที่ทาการในที่ราชพัสดุ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ราชพัสดุก่อน
/มติที่ประชุม...

-๑๒มติที่ประชุม

รับทราบ

นางมิ่งขวัญ

4.4 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
กรมประมงได้แจ้งเวีย นหนังสื อกระทรวงการคลั ง เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินจาก
ช่ องทางการให้ บริ การด้ านอิ เล็ กทรอนิ กส์ เป็ นหลั กฐานในการประกอบเบิ กค่ าเช่ า บ้ า น
ข้าราชการ โดยการนาหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารมายื่นเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ซึ่งใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็น
กระดาษความร้อน (Themal Slip) เมื่อระยะเวลาผ่านไปข้อความจะเลือนหาย หากมีการ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอาจจะทาให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้น ข้าราชการผู้มีสิทธิจะต้องถ่าย
สาเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวประกอบการยื่นขอเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

4.5 โครงการ “ส่งเสริมการบริโภคกุ้งในจังหวัดระยอง” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ในสภาวะราคากุ้งตกต่า
เนื่ องจากกุ้งได้มีราคาตกต่าตั้งแต่ ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา และช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้กรมประมงร่วมกั บสมาคม
แช่ เยื อกแข็ ง ได้ จั ดท าโครงการรั กษาเสถี ยรภาพกุ้ งขาวแวนนาไม ของจั งหวั ดระยองตาม
โครงการฯ ยังไม่มีการซื้อขายกับห้องเย็นในจังหวัดระยอง มีเพียงการจับคู่กับห้องเย็น 5 ราย
โครงการที่ 2 คือ การจาหน่ายกุ้งภายในจังหวัดระยอง โดยส านักงานประมงจังหวัดระยอง
จะดาเนิ นการตามโครงการส่ งเสริมการบริโภคกุ้งในจังหวัดระยอง “คนระยองร่วมใจกินกุ้ง
ระยอง” และได้มีการประชาสัมพันธ์ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา โดยจะมีการรับสั่งออเดอร์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์, โทรศัทพ์, โทรสาร และทาง
อีเมล์ และกาหนดจัดส่งกุ้งสดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561
เป็นต้นไป ขณะนี้มียอดสั่งจองมาแล้ว 90 กิโลกรัม และจะมีการจัดจาหน่ายกุ้งสด ในโครงการ
“หน่วยบ าบั ดทุกข์ บ ารุงสุ ขสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” ในวันที่ 13 มิถุนายน
2561 ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลตะพง และจาหน่ ายกุ้งในงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดผลไม้ตะพง

ประธาน

การจ าหน่ายกุ้งในงานโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุ ข สร้างรอยยิ้ ม คืนความสุขให้
ประชาชน จะจาหน่ายกุ้งในรูปแบบใด กุ้งสด หรือแบบนึ่งสุก

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

จะขายทั้งแบบกุ้งสด และแบบนึ่งสุกพร้อมน้าจิ้ม

ประมงอาเภอเมืองระยอง เมื่อวานท่านนายอาเภอเมืองระยองได้ให้คาแนะนา และได้จัดเต้นท์ไว้ให้สานักงานประมง

จังหวัด สาหรับจ าหน่ ายกุ้ง และได้เรียนนายอาเภอไปว่าจะแพ็คกุ้งเป็นถุงละ 1 กิโลกรัม
สาหรับแพ็คเกจควรที่จะดูดี และควรจะติดสติ๊กเกอร์ชื่อโครงการด้วยหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบ
ว่าซื้อกุ้งจากโครงการอะไร
/ขอให้ตรวจสอบ...

-๑๓ประธาน

ขอให้ตรวจสอบเรื่องมาตรฐานน้าหนัก ควรจะซื่อตรง ไม่อยากให้พบปัญหาย้อนกลับมาได้ว่า
ซื้อไปแล้วของไม่มีคุณภาพ แพ็คเก็จสวย ของสด และการแพ็คกุ้งนึ่งเป็นกล่อง ๆ ละ 50 บาท
คิดว่าราคาแพงไปไหม

มติที่ประชุม

ราคากล่องละ 50 บาทถือว่าไม่แพง เพราะมีน้าจิ้มให้พร้อมทาน

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

4.6 หลักการและวิธีการทางาน ที่สั่งการผ่านทางไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการทางไลน์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2561 โดยมีข้อสั่งการในพื้นที่ของจังหวัด ขอให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะ
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจาจังหวัด เป็นผู้ประสานงานกั บหน่วยงานในจังหวัด
ระยอง และโครงการหรื อแผนงานหรื อกิ จ กรรมตามแผนปฏิ รู ปภาคการเกษตร ควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้
- ต้องเป็นแผนปฏิรูปภาคการเกษตร : การตลาดนาการผลิตการเกษตร ผสมผสานกับการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยเป้าหมายของแผนคือ การเพิ่มรายได้เกษตรกร
ให้ เพี ยงพอต่อการด ารงชีพรายครั วเรือน แผนงานโครงการต่ างๆ ที่ อยู่ ในแผนปฏิ รู ปภาค
การเกษตรของระดับจังหวัด จะต้องเป็นโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่เป็นความต้องการของ
เกษตรกรหรือสถาบันหรือองค์กรเกษตรกรได้โดยตรงอย่างแท้จริง และในแผนการปฎิรูปภาค
เกษตรควรให้มีผลประเมินศั กยภาพ/จุดแข็ง/จุดอ่อน/ความท้าทาย และโอกาสขององค์กร
เกษตรกรและเกษตรกรรายย่ อย ขอให้ ผู้ บริ หารระดั บสู ง ของกระทรวงเกษตรฯ เป็ นผู้ ให้
คาแนะนา ประสานงาน และติดตามการปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคทั้งหมด

ประธาน

และควรทาอย่างไร เพื่อจะให้สามารถตอบสนองข้อสั่งการได้

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

มีการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ ให้กับเกษตรกร

ประธาน

ก็ควรที่จะเริ่ มจากเจ้ าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ ก่อน เราต้ องมาวางแผนสร้างการรับรู้ว่ ามีโครงการ
อะไรบ้ าง ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับเกษตรกรได้ ถ้า วางแผนในระบบของหน่วยงานเราได้
ก็ค่อยเริ่ มดาเนิ นการในกลุ่ มเกษตรกร เราควรพูดคุยเพื่อวางแผนร่วมกันในแต่ละกลุ่ มว่ า
มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านใดบ้าง ในการจัดการในเรื่องการตลาดและเรื่องการผลิตในท้องตลาด
ควรจะจัดการอย่างไร ขอนัดหมายพูดคุยกันอีกครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 การสนั บสนุนปั จจั ยการผลิต ให้ แก่ เกษตรกที่ เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ รายเดิม (ปี 2560)
ส่วนของกรมประมง เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 จานวน 649 ราย และได้แบ่งให้
ทางสานักงานประมงอาเภอที่จะให้ติดตามผลรายเดิม และได้รับเป้าไปแล้วของปี 2560
จานวน 649 ราย ในแต่ละอาเภอได้รายงานผลมาแล้ว เพื่อทางสานักงานฯ จะได้รายงานผล
ไปยัง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ และมีหนังสือสั่งการมา
ซึ่งทางกรมประมงได้มีงบประมาณ ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดผลิตพันธุ์ปลา เพื่อที่
จะได้สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2560 ที่ผ่าน ของจังหวัดระยอง จานวน
649 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยที่ได้มีการจัดกลุ่มไว้ เป็นกลุ่ม A จานวน 242 ราย กลุ่ม B
จานวน 342 ราย และกลุ่ม C จานวน 65 ราย คือ กลุ่ม A จะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมสูง
/โดยจะให้...

-๑๔โดยจะให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา รายละ 1,500 ตัว กลุ่ม B จะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม
ปานกลาง จะให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา รายละ 1,000 ตัว กลุ่ม C จะเป็นกลุ่มที่ควรปรับปรุง
และได้รับการแนะนาเพื่อปรับปรุงในการพื้นที่ จะให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา รายละ 1,000 ตัว
ซึ่งปัจจุบันนี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดได้รับงบประมาณมาผลิตพันธุ์สัตว์น้าเป็น
พันธุ์ปลากินพืช และได้ประสานเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถให้การสนับสนุนได้ช่วงต้นเดือน
สิ งหาคม กลุ่ มพัฒนาและส่ งเสริ มฯ จะด าเนินการคั ดแยกรายชื่ อเป็ นกลุ่ มเพื่ อจะได้ แจ้ ง
สานักงานประมงอาเภอเพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

4.8 โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)
กรมประมงได้แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมเกษตร ขอความร่วมมือในการดาเนินการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้มีคาสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 376/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
อาเภอ (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) โดยแต่งตั้งประมงอาเภอเป็นกรรมการ
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
2. จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการ
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในภาพรวมของการดาเนินโครงการในภาพรวมของอาเภอ
รวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผน
ธุรกิจของโรงการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน
ตามกรอบแนวทางกลุ่ มกิจกรรมการพัฒนากลุ่ มเกษตรกร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อย จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม
5. รวบรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อรวบรวมเสนอ
ให้กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สานักงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
6. รวบรวมและเสนอโครงการนอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จานวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือเป็น
โครงการที่ต้องการการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
7. ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นตามแผนการดาเนินโครงการ
8. กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
9. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดทราบทุกสัปดาห์
10. รายงานผลการดาเนิ นงานภายใน 15 วั น หลั งสิ้ นสุ ดการดาเนินโครงการให้
สานักงานเกษตรจังหวัดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.9 แนวทาง...

-๑๕ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

4.9 แนวทางการกากับดูและกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน
ตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุม เรื่องแนวทางการกากับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561 กรมประมงชี้แจง
ดังนี้
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุม พ.ศ......... โดยจะยกเลิ กกฎกระทรวงกาหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็ น
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 แก้ไขโดยการ
เพิ่มข้อความจากเดิม ดังนี้
- การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ชายฝั่ง
- การเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิด
- การเพาะเลี้ยงจระเข้และตะโขงทุกชนิดในอันดับ CROCODYLIA
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน
- การเพาะเลี้ยงหอยทะเลในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. การรายงานความก้าวหน้าการประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง มีการประกาศรวมทั้งสิ้น 37 จังหวัด มีแผนที่แนบ
ท้าย 27 จังหวัด และกาหนดเขตให้ทั้งจังหวัด 8 จังหวัด (ไม่มีแผนที่แนบท้าย) ไม่มีเงื่อนไข
5 จังหวัด และมีเงื่อนไข 3 จังหวัด และกาหนดให้พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นเขตห้าม
เลี้ยง 2 จังหวัด ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงว่า การกาหนดเขตพื้นที่สาธารณสมบัติเป็นเขตห้ามเลี้ยง
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดไม่มีอานาจที่จะประกาศ ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไข
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล มีการประกาศรวม 11 จังหวัด มีแผนที่แนบท้าย 8 จังหวัด
ประกาศกาหนดเขตทั้งจังหวัดหรือรายอาเภอ 2 จังหวัด กาหนดเขตแล้วดาเนินการยกเลิก
ประกาศ 1 จังหวัด
3. การรายงานความก้าวหน้าในการประกาศห้วงเวลาฯ และการออกใบอนุญาต
การเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้าในกระชั ง มี จั งหวั ดที่ ประกาศห้วงเวลาและไม่แจ้ งผลการ
พิจารณา และยังไม่ได้ออกใบอนุญาต 4 จังหวัด และจังหวัดที่ประกาศห้วงเวลาแต่ยังไม่ครบ
กาหนดเวลา มี 8 จังหวัด
การเลี้ยงหอยทะเล จังหวัดที่ประกาศห้วงเวลาและออกใบอนุญาตแล้ว มี 1 จังหวัด
คือจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่ประกาศห้วงเวลาและไม่แจ้งผลการพิจารณา และเลยเวลาแจ้งผล
การพิจารณา 3 จังหวัด และจังหวัดที่ประกาศห้วงเวลา แต่ยังไม่ครบกาหนดเวลา มี 3 จังหวัด
4. การรับเงินปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับเงินการออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์
5. การแก้ไขกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับ
สัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ข้ อ 7 ให้ แจ้ งผลการพิ จารณาไปยั งผู้ ขออนุ ญาตภายใน 30 วั น คณะกรรมการ
กฤษฎีกากาลังพิจารณาแก้ไขเป็น 60 วัน
6. การแก้ไขประกาศกรมประมง เรื่อง แบบฟอร์มคาขอใบอนุญาตฯ แก้ไขกาหนดจุดพิกัดของ
แหล่งทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จาก 4 จุดพิกัด เป็น 4 – 8 จุดพิกัด
/7 การออก...

-๑๖7. การออกเลขที่ใบอนุญาต จานวน 13 หลัก
หลักที่ 1-2 รหัสจังหวัด
หลักที่ 3-4 รหัสอาเภอ
- หลักที่ 5-6 รหัส ปี พ.ศ. ที่ออกใบอนุญาต
หลักที่ 7-8 รหัสใบอนุญาต
01 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง
02 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
03 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอื่น ๆ
9-13 รหัสเลขที่ใบอนุญาต 5 หลัก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

4.10 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเ กี่ยวกับการดาเนินคดีและมาตรการทาง
ปกครองตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
ซึ่งระเบียบฉบับนี้จะไปยกเลิกระเบียบทั้งหมดเกี่ยวกับการดาเนินคดีและมาตรการ
ทางการปกครองในปี 2558 , 2560, และ 2561 ที่ได้มีการประกาศออกมา ส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องของการกาหนดระยะเวลา สรุปดังนี้
1. เมื่อเจ้าหน้าที่จับกุมจะต้องดาเนินการแจ้งไปที่กองกฎหมาย ภายใน 48 ชั่วโมง
เมื่อกองกฎหมายได้รับ ก็จะส่งไปยังนิติกรภายใน 30 นาที นิติกรก็จะดาเนินการทาสานวน
และส่งหนังสือแจ้งคู่กรณีให้ประมงจังหวัดทราบภายใน 2 วัน และเมื่อประมงจังหวัดทราบ
แล้ว จะต้องรีบดาเนินการแจ้งคู่กรณีภายใน 24 ชั่วโมง ทางคู่กรณีสามารถชี้แจงได้ภายใน
7 วัน เมื่อชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางส านักงานประมงจังหวัดจะต้องคาชี้แจงไปยังกอง
กฎหมายภายใน 24 ชั่วโมง และนิติกรของกองกฎหมายจะต้องนาสานวนเข้าคณะกรรมการ
ภายใน 3 วัน และเสนออธิบดีกรมประมงลงนาม ภายใน 2 วัน และเมื่อคณะกรรมการฯ
พิจารณาลงนามค าสั่ งแล้ ว ก็จะส่ งกลั บมายั งส านักงานประมงจั งหวั ดภายใน 24 ชั่วโมง
และสานักงานประมงจังหวัดจะต้องรายงาน 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 1. กองบริหารจัดการ
ทรั พยากรและก าหนดมาตรการ (เรื่ องใบอนุญาตท าการประมง) 2. กองบริ หารจั ดการ
เรือประมงและการทาการประมง (การแจ้งเข้า-ออกเรือ) 3. กองตรวจการประมง (เรื่องการ
ตรวจทาการประมงในพื้นที่ ) เพื่อให้แต่ละหน่ วยงานดาเนินการในหน้าที่ที่รับผิ ดชอบของ
แต่ละหน่วยงาน

ประธาน

ขอให้ระมัดระวังในการดาเนินการ เนื่องจากเป็นเรื่องของวินัย ถ้าได้รับเรื่องมาตรการทางการ
ปกครอง ขอให้รีบดาเนินการโดยเร่งด่วน

ห.กลุ่มบริหารจัดการ

กาหนดการควบคุมการปฏิบัติการตามระเบียบ ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่มีเหตุผลอั น
สมควร ทั้งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชาจะถูกลงโทษทางวินัย

มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.11

-๑๗ประธาน

4.11 ระเบียบกรมประมง เรื่องว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2561
เมื่ อเรื อโดนด าเนิ นคดี เจ้ า ของเรื อมี สิ ทธิ์ ที่ จะร้ องขอให้ มี การขายทอดตลาดได้
ซึ่งการขายทอดตลาดจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาสัตว์น้าฯ ซึ่งสานักงาน
ประมงจังหวัดระยองได้ดาเนินการแต่งตั้งเรียบร้ อยแล้ว และจะมีการประกาศหรือประมูล
เพื่อให้บุคคลเข้ามาดาเนินการประมูลสัตว์น้าที่จะขายทอดตลาด ในเรื่องการดาเนินการให้
เจ้าหน้ าที่ผู้ จับกุม โดยเจ้าของเรือจะต้องไปยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม และเจ้าหน้ าที่ผู้
จับกุมจะต้องยื่นเรื่องมายังสานักงานประมงจังหวัด ไม่ใช่ท้องที่เกิดเหตุ อาจจะเป็นท้องที่ที่
สะดวกที่จะดาเนินการขายทอดตลาด อาจจะเป็นท้องที่ก่อนเหตุก็ได้ ขอตัวอย่าง เช่น มีเคส
เรื อเกิดเหตุ ที่จั งหวัดระยอง แต่ นาเรือไปจอดที่จังหวัดสมุทรสาคร ก็สามารถไปยื่นเรื่องที่
สานักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้ในการที่จะดาเนินการ ซึ่งมีประเด็นว่า บางจังหวัดที่ยัง
ไม่เข้าใจระเบียบดังกล่าว ว่าเกิดเหตุที่ระยอง แต่ทาไมต้องไปยื่นเรื่องที่จังหวัด เขา ซึ่งจะมี
ปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติงาน แต่ความจริงแล้วขอให้คานึ งถึงท้องที่ที่เกิดเหตุ สาคัญใน
เรื่องของการอานวยความสะดวกเป็นสาคัญ และมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเด็น คือ
1. กรณีที่มีการเปรียบเทียบพระราชกาหนด ซึ่งจะมีในเรื่องของกลาง โดยของกลาง
ตามการเปรียบเทียบ ถ้ายินยอมตามการเปรียบเทียบ เจ้าของเรือจะต้องยกสัตว์น้าให้กับทาง
ราชการ เมื่อยกสัตว์น้าให้ทางราชการ ก็จะมีระเบียบของการดาเนินการในการจัดการของ
กลางอี ก ซึ่ งจะคนละอย่ างกั บเรื่ องการขายทอดตลาด แต่ในคณะเดี ยวกั น เจ้ าของเรื อก็
สามารถมีสิทธิ์ที่จะยื่นขายทอดตลาดด้วยเช่ นกัน แต่จะใช้ระยะเวลามากกว่าในเรื่องของการ
เปรียบเทียบ ใช้เวลาในการประกาศหลายวัน แต่เมื่อขายทอดตลาดแล้ว เงินที่ได้ก็จะเก็บไว้
ก่อน ถ้าคดีสิ้นสุด ผู้กระทาผิด พบว่าไม่มีความผิดก็จะนาเงินคืนให้กับเจ้าของเรือ

ประธาน

เก็บไว้ในรูปแบบไหน ในบัญชีหรืออย่างไร เงินนอกงบประมาณหรือไม่ ขอให้สอบถามให้
ชัดเจน และขอย้ อนกลั บไปในเรื่ องของการเปรี ยบเที ยบปรับเรี ยบร้อย ของกลางก็ยั งอยู่
และยังไม่ได้ไปไหน และการที่จะมอบให้กับส่วนราชการ ซึ่งมี 2 วิธี วิธีเดิมคือการบริจาค
และการทาลาย แต่ขณะนี้มีขายทอดตลาด และวิธีการพิจารณาเวลาขายทอดตลาดจะต้องทา
อย่างไร การบริจาคจะต้องตัดออกไหม

ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

การบริจาคไม่ตัดออก การบริจาคจะเป็นสัตว์น้าที่ได้จากการเปรียบเทียบ กรณีเปรียบเทียบ
ไม่สาเร็จ เจ้าของเรือต้องการที่จะให้ขายทอดตลาด ก็ให้ดาเนินการตามขั้นตอน

ประธาน

คือ คดีไม่สิ้นสุด

ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

ทางเจ้าของเรือสามารถยื่นคาร้องขายทอดตลาดได้ ซึ่งไม่ต้องเก็บรักษาสัตว์ น้า และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการดูแล ส่วนกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น เรือถูกจับที่ชลบุรี แต่เก็บ
รั กษาเรื ออยู่ ที่ จั งหวั ดสมุ ทรสาคร และเจ้ าของเรื อยื่ นค าร้ องขอให้ มี การขายทอดตลาด
ที่สมุทรสาคร คดีนี้มีการเปรียบเทียบและยินยอมให้เปรียบเทียบ จะเกิดความซ้าซ้อน เพราะมี
การยื่นขายทอดตลาด และมีการเปรียบเทียบแล้วด้วย แต่คณะกรรมการขายทอดตลาดมีสิทธิ์
พิจารณายุติการขายทอดตลาดได้ว่าส่วนไหนมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่รวดเร็วกว่า เห็นควร
ให้ดาเนินการจะขายทอดตลาดต่อไปหรือยุติการขาย
/ประธาน...

-๑๘ประธาน

แสดงว่ าคณะกรรมการก็ มีอ านาจในการพิ จารณาดาเนิ นการได้ ถ้าไม่มี การเข้าพิ จารณา
เปรี ยบเทียบ หรื อไม่มีการมาเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบ ติดปัญหาระยะเวลา 30 วัน
เจ้ าของเรื อสามารถมายื่นวันไหนก็ได้ภายใน 30 วัน และเราก็ต้องทราบให้แน่ชัดแล้ วว่า
เจ้าของเรือไม่ประสงค์จะเปรียบเทียบปรับ เพราะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเก็บรักษาสัตว์น้าไว้ให้
ครบ 30 วัน เพราะกาหนดไว้

ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

แต่เจ้าของเรือมีสิทธิ์ร้องขอในส่วนนี้ได้ ว่าต้องการขาย เพื่อจะได้ไม่ต้องเก็บรักษาและดูแล
ทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงจะเร่งทาหนังสือแจ้งขั้นตอนและกระบวนการให้ประมง
อาเภอทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

4.12 พระเจ้ าหลานเธอพระองค์ เจ้ าพัชรกิ ติยาภา ทรงร่ วมกิ จกรรมเดิ น -วิ่ ง 125 ปี
องค์กรอัยการ
วันที่ 10 มิ ถุนายน 2561 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วม
กิจกรรมเดิน-วิ่ง 125 ปี องค์กรอัยการ ณ บริเวณหาดแหลมเจริญ ทางสานักงานฯ ก็ได้ทา
หนังสือแจ้งเวียนถึงสมาคมประมง กลุ่มประมงพื้นบ้าน/ชุมชนเพื่อทราบแล้ว และขอให้ประมง
อาเภอเมืองระยองช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ, ชาวประมง ในการจัดระเบียบการ
ทาการประมง ให้จอดเรือให้เป็นระเบียบ ซึ่งจังหวัดระยองก็ได้มีหนังสือให้สานักงานประมง
จั ง หวั ดเป็ น ผู้ ป ระสานงานและรั บผิ ดชอบในเรื่ องของประกอบกิ จการด้ า นการประมง
โดยให้แจ้งผู้ประกอบการ ขอให้เตรียมความพร้อม เวลา 04.00 – 10.00 น. ห้ามนาเรือเข้า
และออก

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.13 แนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตเพาะเลี้ยงจระเข้
ขอให้ เ พิ่ ม ความรอบครอบและถู ก ต้ อ งในการออกใบอนุ ญาตเพาะเลี้ ยงจระเข้
เพราะเนื่องจากเกิดจระเข้หลุดรอด ทาให้ต้องมาตรวจสอบในเรื่องของระเบียบ/ใบอนุญาตที่ได้
มีการขออนุญาตไป ว่าคนไหนใบอนุญาตใกล้จะหมดอายุ ขอให้แจ้งให้ทราบก่อน 60 วัน และ
ทุกวันนี้เห็นควรให้มีการไปขออนุญาตทาง อบต. และเทศบาล เพราะไม่ทราบว่ามีข้อบัญญัติ
อะไรบ้าง เช่น อบต.เพ มีข้อบัญญัติมา เพราะสอบถามไปยังปลัด การเลี้ยงจระเข้ จานวน
1-10 ตัว จะต้องเสียเงิน จานวน 500 บาท เลี้ยงจระเข้ จานวน 11 ตัว ขึ้นไป เป็นเงิน
1,000 บาท ต่อไปนี้ขอให้ไปตรวจสอบเทศบัญญัติของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะไม่เหมือนกัน และให้
ขออนุญาตให้ถูกต้อง ผู้เลี้ยงใหม่จะต้องไปขอกับทางอบต.และทางเทศบาลก่อน ในเรื่องของ
การสร้างโรงเรือน สุขอนามัย สุขภาพต่างๆ

ประมงอาเภอบ้านฉาง

อยากให้มีการเชิญผู้ประกอบการเข้ามาร่วมรับฟังและรับทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร

ประธาน

ขอให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ทาเป็นหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบถึงขั้นตอนการ
ขออนุญาต และแจ้งเตือนเมื่อใบอนุญาตใกล้หมดอายุ ให้รีบมาดาเนินการต่อภายในกาหนด
และขอให้ประมงอาเภอตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงของอาเภอที่รับผิดชอบ และกรณีที่จะขออนุญาต
รายใหม่ ขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องจานวนและสถานที่เลี้ ยงให้มีความเหมาะสมและถูก
ระเบียบ
/มติที่ประชุม....

-๑๙มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

4.14 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
หน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง กาหนดจัดพิธีในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ พระเจดีย์กลางน้า ตาบลปากน้า อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอให้ทาหนังสือขอ
ความอนุ เคราะห์ พันธุ์สั ตว์น้า ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าชายฝั่ งระยอง
และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดระยอง เพื่อทางศูนย์จะได้เตรียมการผลิตพันธุ์สัตว์น้าไว้
สาหรับพิธีดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

4.15 การบริการประชาชน
ทุ ก วั น นี้ ดู จ ากการใช้ บ ริ ก ารท าหนั ง สื อ คนประจ าเรื อ ส าหรั บ แรงงานต่ า งด้ า ว
(Seabook) และเรื่องงานทะเบียนเกษตรกร แต่หน่วยงานเราไม่มีแบบสอบถามในเรื่องของ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ขอให้จัดทาเป็นแบบฟอร์มแบบรัดกุม เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้
ให้ข้อมูลไว้ใช้ประกอบการประเมิน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

4.16 การแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในจังหวัดระยอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้แจ้งว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาปฏิบัติงานใน
จังหวัดระยอง ควรที่จะโอนย้ายสาเนาทะเบียนบ้านมาอยู่จังหวัดระยอง ควรที่จะเริ่มจาก
ข้าราชการทั้งหมดก่อน โดยจังหวัดระยองได้แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากร
แฝงจังหวัดระยอง โดยให้ตรวจสอบดูว่าขณะนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ มีกี่คน

คุณมิ่งขวัญ

ข้าราชการมี 13 คน พนักงาน 6 คน จ้างเหมาบริการ 6 คน รวมเป็น 25 คน

ประธาน

ขอให้ตรวจสอบดูว่าสามารถย้ายมาอยู่ในทะเบียนบ้านใดได้บ้าง เช่น บ้านพักประมงอาเภอ,
บ้านพักของสานักงานประมงจังหวัด ก็ควรที่จะย้ายมาอยู่ในทะเบียนของจังหวัดระยองทุกคน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

4.17 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้าที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ พ.ศ.2559
ซึ่งมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ มีบริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดสร้างท่าเทียบเรือ บริเวณ
หาดสุ ชาดา และเมื่อวานได้มีการเข้ามาพบและขออนุญาตแล้ว ต่อไปนี้ ถ้าเราพบว่ามีการ
ดาเนินการใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้า เราควรที่แจ้งให้มาขออนุญาตดาเนินการให้ถูกต้อง
ตามที่กฤษฎีกาได้แจ้งไว้แล้วว่า กรณีที่จะดาเนินอะไรส่วนของเจ้าท่าก็จะต้องมาขออนุญาต
กรมประมงด้วย และกรณีที่กรมประมงจะดาเนินการก็จะต้องขออนุญาตที่เจ้าท่าด้วยเช่นกัน
และถ้าได้พบเห็นว่ามีการกระทาการใดๆ โดยการเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้า ให้แจ้งให้มาขอ
อนุญาต เพราะก็ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือทาหนังสือประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้รับทราบ
ปอ.เมืองระยอง...

-๒๐ประมงอาเภอเมืองระยอง หน่วยงานเจ้าท่าฯ ซึ่งได้รับการยืนยันอยู่แล้ว โดยผได้ขออนุญาตกับกรมเจ้าท่า การให้เกียรติซึ่ง

หน่ วยงาน ทางกรมเจ้ าท่าก็ควรที่ จะทาหนั งสื อแจ้งมาที่ กรมประมง เพราะผู้ ประกอบการ
ก็ยืนยันกับหน่วยงานเราว่าได้รับการขออนุญาตกับกรมเจ้าท่าแล้ว
ประธาน

ในที่ประชุมผมก็ได้แจ้งไปแล้ว ว่าจะต้องดาเนินการขอนอนุญาตกับกรมประมงก่อนตามมาตรา
62 และหน่วยงานเจ้าท่าฯ ได้สรุปรายงานการประชุม ก็ได้บอกไว้ว่าจะต้องขออนุญาตหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในรายงานการประชุมที่เราได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ทางสานักงานฯ ไม่เคยได้รับ และไม่ได้รับรองรายงานการประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียว และเราก็ได้
แจ้งเจ้าท่าไปแล้ว และผู้ที่ขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือ เมื่ อวานก็ได้เข้ามาพบเพื่อพูดคุยถึง
กระบวนการขอนุญาต และสิ่งสาคัญที่เรายังไม่ได้ดาเนินการก็คือ การรับฟังความเห็นผู้ส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งจะต้องเร่งให้มีการรับฟังความคิดเห็นขึ้น

ประมงอาเภอเมืองระยอง และระหว่างนี้เราต้องให้หยุดก่อสร้างก่อนไหม
ประธาน

เราได้แจ้งให้หยุดก่อสร้าง เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก่อน

ประมงอาเภอเมืองระยอง เพราะท่าที่ ก่อสร้ าง ได้ ยื่ นไปใกล้ กับ บริ เวณพิ กั ดที่เลี้ ยงหอยแมลงภู่ และเมื่อวานทางกลุ่ ม

ก็ได้โทรมา ถ้ าเกิ ดสร้ างท่าเทียบเรื อเสร็จ บริ เวณนั้นเรือก็ต้ องวิ่ งผ่ าน และจะต้ องวิ่ งผ่ าน
แปลงหอย
ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

เรือวิ่งผ่านแปลงหอยแน่นอน เพราะท่าจะอยู่ตรงกลางบริเวณพิกัดตาแหน่ง, แปลงเพาะเลี้ยงหอย

ประธาน

ก็ได้แจ้งไปแล้ว แต่เราควรมาดูว่าวิธีการวิ่งเรือ ควรจะวิ่งอย่างไร ควรทาทุ่นให้เห็นให้ชัดเจน

ประมงอาเภอเมืองระยอง ตอนทาการตกลงก็ได้ตกลงไว้ แต่พอปฏิบัติจริงๆ จะทาอย่างไร ควรจะให้เขาทาแผนว่าในหนึ่งวัน

จะมีเรือวิ่งเข้า-ออก จานวนกี่ลา
ประธาน

ถ้ากรณีผู้เลี้ยงหอยได้รับความเดือดร้อน ผู้กอบการท่าเทียบเรือก็ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้าน

ประมงอาเภอเมืองระยอง ก่อนที่จะมีการสร้างท่าเทียบเรือหรือใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ ก็ควรที่จะเชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริเวณนั้น แหละกลุ่มประมงตรงนั้น เพราะทุกวันนี้ก็เกิดการกังวล
ประธาน

แต่ส่วนของเจ้าท่าฯ ก็ไม่ได้แจ้งไว้ แต่ส่วนของกรมประมง เราก็ได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตสร้างท่า
เทียบเรือว่าต้องการรับฟังความคิดเห็น และเราควรที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นก่อน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน

5.1 โครงการธนาคารปู
ปัจจุบันนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปดูพื้นที่ที่ธนาคารปู
อ่าวคุ้งกระเบน และจังหวัดตรัง เป็นยุทธศาสตร์ของชาติ การจัดทาธนาคารปู ซึ่งตอนนี้ได้รับการ
ส่งเสริม ทางรัฐบาลก็ให้การส่งเสริมเป็นวาระแห่งชาติ กรมประมงก็ต้องตรวจสอบว่ากลุ่มประมง
กลุ่มใดที่มีความต้องการ และกลุ่มที่ยังไม่ได้ดาเนินการก็ขอให้เร่งดาเนินการให้เสร็จ และใน
อนาคตก็ ควรที่ จะมีการขยายต่ อไป โดยขอให้ประมงอาเภอตรวจสอบกลุ่ มประมงในพื้ นที่
ที่รับผิดชอบว่ามีกลุ่มประมงกลุ่มไหนที่มีความต้องการดาเนินการโครงการธนาคารปู ก็ให้ส่ง
ความต้องการมาที่สานักงานฯ เพื่อสานักงานจะได้ดาเนินการหางบประมาณ ขอให้เร่งดาเนินการ
กลุ่มประมงที่ได้รับงบประมาณ ทั้ง 5 กลุ่ม ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
/ปอ.แกลง...

-๒๑ประมงอาเภอแกลง

ได้มีการนัดลงพื้นที่กลุ่มประมงแล้ว

ประธาน

ขอให้เร่งดาเนินการ เพราะอาทิตย์หน้าจะต้องเข้าประชุมกับท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง
ซึ่งจะต้องรายงานถึงผลการดาเนินงานว่าถึงขั้นตอนไหน

ประมงอาเภอแกลง

ขอสอบถามเรื่องวัสดุที่จะใช้ ตกลงแยกจังหวัดใช่ไหมครับ

ประธาน

สรุปว่าจะแยกดาเนินการของรูปแบบของแต่ละจังหวัด เพราะแต่ละพื้นที่มีความเหมาะสม
ไม่เท่ากัน ต้องดูว่าแต่ละจังหวัดทาแบบโรงเรือนหรือกระชัง เพราะจะต้องดูว่าที่เราเสนอไปเรา
เขียนรูปแบบโรงเรือนหรือแบบกระชัง เราต้องดูที่ความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย

ประมงอาเภอบ้านฉาง

กลุ่ มประมงเรื อเล็กหาดพลา ซึ่งชาวประมงก็คิดว่าจะได้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพราะถ้าได้
เป็ นถัง ชาวประมงก็ เกรงว่ าจะไม่มี คนดู แล สถานที่ ไม่ มิ ดชิ ด แต่ ได้ ชี้ แจงไปแล้ วว่ าสร้ าง
โรงเรือนให้ไม่ได้

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

ตามที่ได้สอบถามกลุ่มประมง ส่วนมากมีความต้องการในรูปแบบโรงเรือน แต่จะไม่สามารถ
ดาเนินการได้ จะต้องทาในรูปแบบต่อเติม หรือสร้างเพิ่ม โดยสานักงานฯ สนับสนุนวัสดุให้
ดาเนินการ แต่ชาวประมงต้องการที่จะได้เป็นโรงเรือน แต่ไม่สามารถสนับสนุนให้ได้

ประธาน

เราไม่สามารถสร้างให้ได้ เพราะเป็นงบลงทุน

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

เราได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางลาพอง แจ้งว่าบริเวณหน้าวัด หน้าทะเลมีพื้นที่ที่เป็นอาคาร
จึงได้พูดคุยว่าจะให้ก่อเป็นห้อง โดยการก่ออิฐและทาไม้ระแนง มีประตู โดยการต่อเติมก็จะ
สามารถทาได้ แต่ไม่สามารถสร้างโรงเรือนขึ้นมาใหม่ได้

มติที่ประชุม

ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และขออนุญาตกรมประมงให้ถูกต้องตามระเบียบ

ประธาน

5.2 การขอหนังสือคนประจาเรือ (Seaman Book)
ปัญหาที่พบ ขอทาความเข้าใจเรื่องหนังสือคนประจาเรือ (seaman Book) ซึ่งกรมเจ้าท่าก็
ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี กลุ่มประมงพื้นบ้านก็ไม่เข้าใจ ขอให้หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง ประชาสัมพันธ์ให้ประมงอาเภอเพื่อรับทราบ

ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

สาหรับคนไทยที่ประสงค์จะทางานในเรือประมง ตามข้อกฎหมายนั้น ได้กาหนดไว้ในประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.
2560 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการขอหนังสือคนประจาเรือ (Seabook) ตามข้อ 9 สาหรับคนไทย
จะต้องไปขออนุญาตได้ที่สานักงานเจ้าท่า ตามประกาศกาหนดตามมาตรา 81 (3) หมายถึงเรือ
ที่ต้องแจ้งเข้าออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก ซึ่งจะต้องขอ Seaman Book และได้
สอบถามไปที่ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค และได้สอบถามไปยังกรมเจ้าท่า ซึ่งได้ตอบ
กลับมาว่า เฉพาะเรือประมงพาณิชย์เท่านั้นที่จะต้องขอหนังสือคนประจาเรือ (seaman Book)
เรือประมงพื้นบ้านไม่ต้องขอ

ประธาน

ฝากประมงอาเภอช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย เพราะได้มีการสอบถามเข้ามาหลายราย ควรที่
จะต้องหารือให้ชัดเจน และจะได้นาไปปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

ประมงอาเภอเมืองระยอง มีชาวประมงพื้ นบ้านได้ไปดาเนิ นการต่ อทะเบี ยนเรือ โดยนายทะเบียนเรือของกรมเจ้ าท่า

ได้ฝากประชาสัมพันธ์มา และชาวประมงพื้นบ้านได้ไปทา Seaman Book เป็นจานวนมาก
ในตอนนี้
/ห.กลุ่มบริหารจัดการ...

-๒๒ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

เราต้องสอบถามทางเจ้าท่าฯ ว่าใช้ระเบียบข้อไหน เพราะตามประกาศกาหนด ในกรณีที่กรม
เจ้าท่าไม่สามารถออกหนังสือคนประจาเรือให้แก่ผู้ยื่นคาขอได้ในวันที่ยื่นคาขอ ให้ออกใบรับ
ค าขอตามแบบแนบท้ า ยประกาศนี้ เ พื่ อใช้ แทนหนั ง สื อ คนประจ าเรื อตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องนาใบรับคาขอมาคืนเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับหนังสือคนประจา
เรื อ ส่ ว นกรณี ที่ ก าหนดส าหรั บประมงพื้ นบ้ า น กรณที่ เจ้ า ของเรื อที่ มี ขนาดต่ ากว่ า 30
ตันกรอส ผู้ใดมีคนประจาเรือ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ทางานอยู่ในเรืออยู่ก่อนแล้ว และผู้นั้นไม่มี
หนังสือคนประจาเรือให้ดาเนินการขอหนั งสือคนประจาเรือ ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้บังคับ ประมาณเดือนมกราคมที่ผ่าน เฉพาะให้เรือประมงที่มีขนาดต่ากว่า 30
ตันกรอสมายื่นขอ

ประธาน

ให้ประสานไปที่หน่วยงานเจ้าท่า ว่าใช้ประกาศฉบับใด และกฎหมายข้อไหน

ประมงอาเภอเมืองระยอง นายทะเบี ย นของกรมเจ้ า ท่ า ฯ ได้ ฝ ากประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งทะเบี ย นเรื อ ที่ จ ะหมดอายุ

ซึ่งมีเรือประมงที่ขาดการต่ออายุของจังหวัดระยอง จานวน 613 ลา ต้องดาเนินการต่ออายุ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ถ้าไม่ดาเนินการก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

5.3 การยื่ นขอรั บใบอนุญาตและการกาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าสาหรั บกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง พ.ศ. 2560

ประมงอาเภอวังจันทร์

เรื่องประกาศห้วงเวลาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังในพื้นที่อ่างเก็บน้าประแสร์ จะครอบคลุมอยู่
ที่ 2 อาเภอ เขตท้องที่ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และเขตท้องที่ตาบลชาฆ้อ
อาเภอเขาชะเมา จั งหวัดระยอง โดยที่ ส านั กงานฯ ได้ ออกประกาศก าหนดห้วงเวลาให้ ผู้
ประสงค์ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคา
ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2561 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 และจะปิดรับคาขอในวันที่ 24
มิถุนายน 2561 และหลังจากนี้จะเป็นการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต และจากการ
ดาเนินการของอาเภอวังจันทร์ มีผู้เพาะเลี้ยงมายื่นแล้ว จานวน 6 ราย ซึ่งในจานวน 6 ราย
เคยขึ้นตามมาตรา 175 ไว้เรียบร้อยแล้ว เดิมมาตรา 175 มี 9 ราย แต่อีก 3 รายเป็นพี่น้อง
กัน และประสงค์ไม่เลี้ยงต่อ อยู่ที่ 452 กระชัง เนื้อที่ 1,484 ตารางเมตร ซึ่งเกินมาเล็กน้อย
และได้แจ้งเจ้ าของกระชังให้ปรับให้เท่าเดิมไม่ให้เกินออกมา ส่ วนที่ต.ชาฆ้อ ที่เคยขึ้นตาม
มาตรา 175 จะอยู่ที่จานวน 3 ราย อยู่ระหว่างรับยื่นคาของประมงอาเภอแกลง ส่วนปัญหา
ที่พบ ฝั่งตาบลชาฆ้อ จากหนังสือของกรมป่าไม้ ปี 2551 พบว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช และเมื่อเช้านี้ได้ประสานไปยังสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง โดยต้องรอให้หน่วยงานตอบกลับมาว่าพื้นที่บริเวณนั้นมันทับซ้อนมากน้อยแค่
ไหน หรื อหากว่ ามี ทับซ้อน หนังสื อของกรมป่าไม้ ได้ ตอบไว้ว่าไม่ ขัดข้อง เพี ยงแต่ ต้องขอ
อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ถึงจะสามารถดาเนินการได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมี
3 หน่วยงาน คือ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม กรมชลประทาน และนิคมสหกรณ์
ชะแวะ และได้ประสานกรมชลประทาน และนิคมสหกรณ์ชะแวะ ซึ่งไม่ขัดดข้องอะไร แต่จะ
เป็นห่วงแค่การเพิ่มลดของกระชัง จึงได้แจ้งไปแล้วเรื่องการเพิ่มลดปริมาณกระชัง จะไม่มีการ
เพิ่มหรือลดแน่นอน แต่ถ้ากรณีผิดเงื่อนไขกฎกระทรวง ก็จะดาเนินการถอนใบอนุญาตได้โดย
ท่านนายอาเภอ ซึ่งจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่แล้วตามคาสั่ง
/ประธาน...

-๒๓ประธาน

ต่อไปนี้ถ้าจะมีการประกาศเรื่องต่างๆ เราจะต้องดาเนินการทาหนังสือสอบถามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง เพื่อจะได้นาไปเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด

ประมงอาเภอแกลง

เบื้องต้นทางอาเภอแกลงก็จะดาเนินการรับคาขอตามห้วงระยะเวลาไว้ก่อน รอจนกว่าหนังสือ
ตอบกลับมาของสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

5.4 การจัดระเบียบแนวเขตการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ บริเวณตากวน-อ่าวประดู่
ไม่ทราบว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาหรือยัง สรุปจัดระเบียบหรือยัง

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

บริเวณตากวน-อ่าวประดู่ ตามที่ได้ประกาศพื้นที่ไป 310 ไร่ ช่องตรงกลางจะเป็นช่องเดินเรือ
ขนาดที่กาหนดมาใหม่ก็คือ ขนาด 70 เมตร ซึ่งตอนแรกที่กาหนดไว้ จะมีขนาด 30 เมตร
พื้นที่แต่ละแปลง 2.84 ไร่ และจากการปรึกษาท่านประมงจังหวัด ได้บอกว่าช่องเดินเรือมี
ขนาดน้อยไป จึงได้ปรับเปลี่ยนขนาดใหม่ ระหว่างแปลง 10 เมตร ช่องเดืนเรือ 70 เมตร
และพื้นที่ 2.25 ไร่

ประธาน

กลุ่มประมงมีปัญหาอะไรไหม

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

ที่กาหนดรูปแบบและขนาดขึ้นมาใหม่ ทางเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มประมงเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนขนาดใหม่ ที่คุยไว้ครั้งแรกที่เราได้ทาแบบไป ขนาด 2.84

ประธาน

ควรจะสื่อสารให้กับกลุ่มประมงได้รับทราบและเข้าใจก่อนว่า ทีเ่ ราทาแบบนี้เพื่ออะไร คือ
1. เกิดแพลงก์ตอนบลูมบ่อย ถ้าเราไม่เปิดช่องให้น้าไหลออก หรือเวลาที่คลื่นลมแรง จะทาให้
แพลงก์ตอนกระจายออก ซึ่งจะเกิดปัญหาแน่นอน
2. เวลาเกิดปัญหาชายฝั่ง ที่เรือช่วยเหลือหรือเรือดับเพลิงต่างๆ ที่จะวิ่งเข้ามาในฝั่ง เราจะต้อง
เหลือร่องไว้ให้เรือวิ่ง เราต้องอธิบายให้กลุ่มประมงเข้าใจ ขอให้ลงไปชี้แจงให้กลุ่มประมงเข้าใจ
ว่าเราจะดาเนินการรูปแบบตามนี้
ขอลงไปชี้แจงให้กลุ่มประมงรับทราบและเข้าใจ ว่าเราจะกาหนดรูปแบบนี้และขนาดเท่านี้
โดยพื้นที่จะเหลือต่อแปลงขนาด 2 ไร่เศษ และช่องเดินเรือขนาด 70 เมตร ระหว่างแปลง
มีขนาด 10 เมตร จะได้จัดรูปแบบแปลง เพราะกลุ่มประมงก็รอรูปแบบการจัดระเบียบแปลง

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

ประธาน

สรุปรูปแบบนี้ และขนาดเท่านี้ก่อน และขอให้ลงไปชี้แจงและทาความเข้าใจกลุ่มประมงให้
เหตุผลให้ได้รับทราบว่าทาไมต้องจัดรูปแบบแบบนี้

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

เท่าที่ได้พูดคุยกับกลุ่มประมง ปัญหาที่จะตามมาก็คือ ถ้ ากาหนดขนาด 2 ไร่ กลุ่มอื่นที่เลี้ยง
ก็ต้องมี ขนาดเท่ากั น แต่ความจริงจะไม่ใช่ เพราะต้ องขึ้ นอยู่กั บจานวนคน จ านวนแปลง
และจานวนพื้นที่ที่ได้ประกาศไว้

ประธาน

ขอให้ไปชี้แจงและทาความเข้าใจกับกลุ่มประมงก่อน ถ้าหากจะให้กาหนดขนาดเท่ากัน เราก็
สามารถทาได้ แต่ถ้าขนาดที่เหลือก็ต้องสามารถให้ผู้เลี้ยงใหม่เข้ามาเลี้ยงต่อได้

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.5 มอบหมาย...

-๒๔ประธาน

5.5 มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จาหน่ายกุ้ง โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข
สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” ครั้งที่ 9 และงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ประจาปี 2561

ประธาน

ขอให้จัดเวรเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มของสานักงาน เพื่อปฏิบัติงานขายกุ้ง

ห.กลุ่มพัฒนาฯ

ในงานวันโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บารุงสุ ข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุ ขให้ประชาชน”
โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนวันงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง ปี 2561 ซึ่งจะจัดเป็นระยะเวลา 9 วัน และจะต้องขายทั้งกุ้งสดและกุ้งนึ่งสุกพร้อม
น้าจิ้ ม โดยจะขอให้ พิจารณาร่วมกัน ว่าจะจัดเป็นเวรเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบของแต่ละวัน
จานวน 9 วัน

ประธาน

สรุปจัดเป็นเวรเจ้าหน้าที่ขายกุ้ง ขอให้ทาตารางเวรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ขายกุ้งในแต่ละวัน
โดยให้เจ้าหน้าที่ของทุกกลุ่มผลัดกันปฏิบัติงานจนครบกาหนด

ประมงอาเภอเมืองระยอง ท่านผู้ว่าฯ ได้แจ้งไว้ว่า อยากจะให้หน่วยงานกรมประมงนาสินค้าของประมงไปจาหน่ายในวัน

งานผลไม้ด้วย เพื่อความหลากหลายของสินค้า
ห.กลุ่มพัฒนาฯ

ในวันประชุม ได้พูดคุยกับทางสนง.พัฒนาชุมชน ซึ่งทางสนง.พัฒนาชุมชุมจะเป็นผู้จัดหาสินค้า
OTOP ที่เป็นด้านประมงไปจัดจาหน่าย โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการหาสินค้าเอง เช่น กะปิ
น้าปลา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

6.1 การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงงาน/โครงการ
ขอให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน พฤษภาคม 2561

ห.กลุ่มพัฒนาฯ
นางขนิษฐา

ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ประเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้
ขอมอบหมาย นางขนิษฐา รุ่งเรือง ตาแหน่ง นักวิชการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน
- ลงพื้นที่ร่วมกาจัดปลาหมอสีคางดาในพื้นที่คลองท่าครก และในบ่อพักน้าของเกษตรกร
โดยใช้อวนลากจับได้ปริมาณ 101 กก.
- ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ครั้งที่ 3/2561 ณ ศพก.อาเภอนิคมพัฒนา
- ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ครั้งที่ 4/2561 ณ ศพก.อาเภอบ้านค่าย
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ครั้งที่ 5/2561 ณ ศพก.อาเภอบ้านฉาง
วันที่ 17 มิ.ย. 61 สานักงานฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้าจืดสระแก้ว
- ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการ
ประมง (Zoning by Agri - Map) ในพื้นที่ อ.แกลง อ.บ้านค่าย อ.วังจันทร์ อ.เขาชะเมา
จานวน 36 ราย
- ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้าเพื่อติดตามผลดาเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านบุนนาค อ.แกลง จ.ระยอง
- ถอดบทเรี ยนศูนย์ ฯเครือข่ายด้านการประมง ตามโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง จานวน 3 ศูนย์ ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง
อ.บ้านค่าย และอ.แกลง
/มอบปัจจัย...

-๒๕- มอบปั จจั ยการผลิ ตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่ งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่
อ.เมืองระยอง อ.บ้านค่าย อ.บ้านฉาง อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา อ.วังจันทร์ อ.แกลง และ อ.
เขาชะเมา
- มอบปั จจั ยการผลิ ต(พันธุ์สั ตว์น้าและอาหาร) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จ.ระยอง ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านยางเอน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
จานวน 30 ราย
- ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ ครั้งที่ 8/2561 ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลชาฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
- ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะและร่วมปล่อย
พันธุ์สัตว์น้า ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย
- ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการประมง จานวน 3 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง
อ.ปลวกแดง และ อ.วังจันทร์
- ดาเนินการโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561
1. ดาเนินการรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดย จ.ระยอง มีเกษตรกรเข้าร่วม
ราย แต่ขอยกเลิกจานวน 3 ราย เนื่องจาก ผลผลิตมีปัญหาต้องจับก่อนกาหนด
2. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในจังหวัดระยอง “คนระยองร่วมใจกินกุ้ง
ระยอง”
3. จัดจาหน่ายกุ้งขาวในการออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ ครั้งที่ 9/2561 ณ อบต.ตะพง
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
4. จัดจาหน่ายกุ้งขาวในงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่
16 – 25 มิถุนายน 2561
ห.กลุ่มบริหารจัดการฯ

-

ผลปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้
- ร่วมสอบถามข้อมูลเชิงเศรษฐกิจกับกองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการประมงของ
กรมประมง ซึ่งได้เข้ามาดาเนินการเป็นจานวน 2 วัน ณ สมาคมประมงระยอง เครื่องมือที่
กองนโยบายและยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาการประมงต้ องการสอบถามก็ คื อ อวนล้ อมจั บ
ปลากะตัก และอวนล้ อมจับ ได้ร่วมรับฟังข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ และรับฟังปัญหาการบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีผลกระทบต่อพี่น้องชาวประมงทั้ง 2 เครื่องมือ ซึ่งจะนาข้อมูลกลับไปสะท้อน
ให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อจะได้นามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
การตรวจบูรณาการประมง ประจาเดือนพฤษภาคม จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
จานวนเรือ 2 ลา ไม่พบการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดการประมง
- การออกหนังสือคนประจาเรือ (Seabook) มีการออกหนังสือคนประจาเรือทั้งสิ้น จานวน
215 เล่ม
- เรื่องการรื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลเขต 1 ดาเนินการ 3 พื้นที่ คือ อ.เมืองระยอง อ.แกลง และอ.บ้านฉาง
ส่วนแผนเฝ้าระวังที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ขณะนี้ศปมผ. ได้สอบถามผลการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมา ก็ได้รายงานไปเบื้องต้นแล้ว
/เรื่องการดัดแปลง...

-๒๖- เรื่องการดัดแปลงเรือประมง จะดาเนินการร่วมกับสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค ทุกครั้งที่มีการขอ
เปลี่ยนแปลงเรื อประมง เจ้าของเรือจะต้องแจ้งไปยังสานักงานเจ้าท่า และสานักงานเจ้าท่า
จะต้องแจ้ งไปยั งกรมเจ้าท่า และกรมเจ้าท่าจะแจ้งไปยังกรมประมง กรมประมงก็จะแจ้ ง
มายังสานักงานประมงจังหวัด เพื่อให้ร่วมตรวจสอบ ซึ่งจะดาเนินตามคาสั่ง คสช. 22/2560
- การตรวจสอบจระเข้ที่หลุดรอดออกจากฟาร์ม อ.บ้านฉาง ร่วมกับประมงอาเภอบ้านฉาง
และสามารถจับได้ครบ และได้รายงานผู้ว่าฯ และอธิบดีกรมประมง เพื่อรับทราบเรียบร้อยแล้ว
นางมิ่งขวัญ

ผลปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้
- ดาเนินการรายงานผลทางด้านบัญชีตามกาหนดระยะเวลาทุกโครงการ
- ผลการเบิกจ่าย เบิกได้ 61.58%
ส่วนไตรมาสที่ 3 จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ 74.29%
ซึง่ จะเร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด

ประมงอาเภอแกลง

- วันที่ 3 พ.ค. 61 ลงพื้นที่ร่วมกาจัดปลาหมอสีคางดาในพื้นที่คลองท่าครก
ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มจระเข้ ของบริษัท ซีพี
- 19 พ.ค. 61 ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกร
เชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map) ในพื้นที่ อ.แกลง
- มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.แกลง
- ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ ครั้งที่ 8/2561 ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลชาฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ประมงอาเภอบ้านฉาง

- เก็บข้อมูลผลผลิตประมงพื้นบ้านชายฝั่ง ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
- ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
- แจกปัจจัยการผลิต โครงการประมงอาสา
- ร่วมกับเรือตรวจ โครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

/รายงานผลการปฏิบัติงาน...

-๒๗รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
- ข้าราชการ จานวน 13 ราย
- พนักงานราชการ จานวน 6 ราย
- ผู้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน จานวน 18 ราย
- ผู้ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน จานวน 1 ราย (ลาคลอด)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ของข้าราชการ และพนักงานราชการ
นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ตาแหน่ง ประมงจังหวัดระยอง
1 พฤษภาคม 2561
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ณ ห้องคอแวนชั่น เอและบี โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี
2 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P2 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 12 รายการ
ลงนามหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามแผนแม่บททะเลไทย ปี 2561
ลงนามหนังสือชี้แจงการรายงานผลการทาผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง ถึงกองการเจ้าหน้าที่
ลงนามหนังสือ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ถึงคณะกรรมการฯ
3 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P2 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 15 รายการ
- ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดระยอง
- ลงนามหนังสือเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นากรมประมง ถึงกองการเจ้าหน้าที่
- ลงนามหนังสือรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ถึงกองแผนงงาน
4 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P2 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 13 รายการ
- ลงนามหนังสือขอแก้ไขข้อมูลเรือประมงในใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
- ลงนามหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่เพื่อกาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล
- ลงนามหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือตอบข้อร้องเรียน ถึงประมงอาเภอ
5-6 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
7 พฤษภาคม 2561
- ลงนามหนังสือขอส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ ถึงกองการเจ้าหน้าที่
- ลงนามหนังสือขอส่งรายงานการสารวจราคาเฉลี่ยสัตว์น้าเค็ม ณ ท่าขึ้นปลา (แบบ 203)
เดือนเมษายน 2561 ถึงกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
- ลงนามหนังสือเรื่องตัวแทนชาวประมงอวนครอบหมึกยื่นหนังสือขอให้กาหนดเขตทะเลชายฝั่ง
ห่างจากชายเกาะ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
8 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P2 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 8 รายการ
- เข้าร่วมการทวนสอบและประเมินผลระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรม ณ ห้องเกษมสันต์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี
- เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:เศรษฐกิจพอเพียง
และความรู้เกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม
สานักงานประมงจังหวัดระยอง
9 พฤษภาคม 2561 ร่วมการทวนสอบและประเมินผลระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
- ลงนามหนังสือขอส่งรายงานผลการใช้พลังงาน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
/10 พฤษภาคม...

-๒๘10 พฤษภาคม 2561

- อนุมัติ P2 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 13 รายการ
- ลงนามหนังสือขอส่งแบบฟอร์มรายงานสรุปการจัดทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ถึงกองการเจ้าหน้าที่
- ลงนามหนังสือขออนุมัติให้พนักงานราชการทาหน้าที่ขับรถยนต์ราชการของสานักงาน ถึงกองคลัง
- ลงนามหนังสือรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาเดือนเมษายน 2561
11 พฤษภาคม 2561
- ร่วมพิธีเปิดงานชาวชุมพรร่วมใจขจัดภัยปลาหมอสีคางดา (รักษ์ลุ่มน้าสวี) ณ ชมรมอนุรักษ์
กุง้ ก้ามกรามลุ่มน้าสวี หมู่ 5 ตาบลปากแพรก อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
12-13 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
14 พฤษภาคม 2561
- วันหยุดราชการ (วันพืชมงคล)
- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดาเนินงานโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม
ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง
15 พฤษภาคม 2561 - การตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการแก้ไขเรื่องแนวเขตทะเลชายฝั่ง จ.ระยอง
ลงนามหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือประมงอวนล้อมจับร่วมให้ข้อมูล
ถึงประมงอาเภอทุกอาเภอ
16 พฤษภาคม 2561 - ร่วมงาน "หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 8 ณ สานักงานเทศบาลตาบล
ชาฆ้อ หมู่ที่ 2 ตาบลชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ลงนามหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 61
ลงนามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาขอแก้ไขใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ปี 2561-2562
17-18 พฤษภาคม 2561 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลาภาครัฐ
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี
- อนุมัติ P2 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 6 รายการ
19-20 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
21-22 พฤษภาคม 2561 - ร่วมบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ด้านการพัฒนางานบริการของ
จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคาร
อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
23 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P2 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 2 รายการ
- ลงนามหนังสือมอบหมายเข้าร่วมประชุมแทน ถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ จ.ระยอง
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
- ลงนามหนังสือแจ้งคาสั่งมาตรการทางการปกครอง ถึง กองกฎหมาย กรมประมง
24 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดาเนินการ "โครงการเกษตรสมัยใน
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ ห้องประชุมอาคารต้อนรับและให้ความรู้เชิงทฤษฎี
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงพระราชดาริ
- ลงนามหนังสือขอส่งแบบคาขอย้ายสาหรับข้าราชการภายในสังกัดกรมประมง จานวน 3 ราย
- ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (รมต.กระทรวง) ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ปฏิบัติงานตรวจเวรณ์ศูนย์ดารงธรรม (ผลัด 2) ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง
25 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P2 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 11 รายการ
- ลงนามหนังสือขอเชิญประชุม ถึงประมงจังหวัด เขต 9
/ลงนามหนังสือ...

-๒๙-

ลงนามหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม ถึง ศพม.ระยอง
- ลงนามหนังสือขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
26-27 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
28 พฤษภาคม 2561
- ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง..พระราชา
ได้เสด็จพระราชดาเนินมา (14 กรกฎาคม 2523) ประจาปี ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ)
29 พฤษภาคม 2561
- วันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา)
ร่วมทาบุญตักบาตรและเวียนเทียน โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ณ วัดเนินพระ
30 พฤษภาคม 2561
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4
- ร่วมงาน การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจาปี 2561
"หม่าม้าหมุดเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
- ลงนามหนังสือรายงานความก้าวหน้าจระเข้หลุดรอดออกจากฟาร์ม ถึงอธิบดีกรมประมง
- ลงนามหนังสือขอให้ชะลอการก่อสร้างทางลงเรือบริเวณหาดสุชาดา ถึง บ.พีเอ็มจี มารีน
31 พฤษภาคม 2561 - ประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับ
จังหวัด Chief of Operation ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรและสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชาชากรแฝงในจังหวัดระยอง ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4
ลงนามหนังสือขอส่งรูปเล่ม Smart Farmer ต้นแบบ ถึงกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
นางมิ่งขวัญ แก้วปินใจ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
1 พฤษภาคม 2561
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ e-finance ประจาเดือน เมษายน 2561 โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ เกษตรสมบูรณ์ฯ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ส่ง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
2 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 12 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 12รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการปีงบประมาณ 2561
จานวน 12 รายการ
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ บก.103(1) ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ เกษตรสมบูรณ์ฯ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ ส่ง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
- รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ
3 พฤษภาคม 2561
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 8 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 8รายการ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
/อนุมัติ...

-๓๐4 พฤษภาคม 2561
-

5-6 พฤษภาคม 2561
7 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561
-

11 พฤษภาคม 2561
-

- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 15 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 15รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2561
จานวน 15 รายการ
- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 13 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 13 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2561
จานวน 13 รายการ
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 1 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 1 รายการ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
- วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 15 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 15 รายการ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
- ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 8 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 8 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2561
จานวน 8 รายการ
- ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
- ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารแนบเบิกใบสาคัญ 20 ฉบับ
ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 13 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 13 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2561
จานวน 13 รายการ
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 7 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 7 รายการ
- รายงานผลการดาเนินงาน (ตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS
- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 1 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 1 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2561
- ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
/12-13 พฤษภาคม...

-๓๑12-13 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
14 พฤษภาคม 2561
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 8 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 8 รายการ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS
15 พฤษภาคม 2561
- ตรวจความถูกต้องเอกสารแนบหลักล้างใบสาคัญ
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 1 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 1 รายการ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
- ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
16 พฤษภาคม 2561
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสาคัญและเอกสารแนบเบิก 20 ฉบับ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
- ประสานกองแผนงาน รายงานผลการดาเนินงานค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
17 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 6 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 6 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2561
จานวน 6 รายการ
18 พฤษภาคม 2561
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 2 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 2 รายการ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
19-20 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
21 พฤษภาคม 2561
- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 2 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 2 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2561
จานวน 2 รายการ
- บันทึกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
- บันทึกทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
22 พฤษภาคม 2561
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 4 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 4 รายการ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
- ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
23 พฤษภาคม 2561
- บันทึกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
- บันทึกทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
/24 พฤษภาคม...

-๓๒24 พฤษภาคม 2561 -

เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) ของสป.มท. ครั้งที่ 4/61
ณ ห้องศรีสมุทโภคชัย
25 พฤษภาคม 2561
- รายงานผลการดาเนินงาน (ตัดข้อมูลทุกวันที่ 25 ของเดือน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่งกองแผนงาน
สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS
- เขียนเช็คสั่งจ่าย จานวน 3 ฉบับ เป็นเงิน 13,316 บาท
บันทึกรายละเอียดการสั่งจ่ายเช็คในสมุดทะเบียนคุมเช็ค 3 รายการ
- อนุมัติ P1 ขบ.02 และขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 11 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมเงินจัดสรร ปีงบประมาณ 2561 จานวน 11 รายการ
บันทึกรายละเอียดในสมุดคุมทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2561
จานวน 11 รายการ
26-27 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์
28 พฤษภาคม 2561
- บันทึกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
- บันทึกทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
29 พฤษภาคม 2561
- วันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา)
30 พฤษภาคม 2561
- บันทึกข้อมูลจ่ายนาเข้า Universal Data Entry
- จ่ายเงินผ่าน KTB CORPORATE ONLINE จานวน 9 รายการ
จัดทาทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB จานวน 9 รายการ
- สรุปสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
31 พฤษภาคม 2561 - จัดทาสรุปการใช้จ่ายเงินกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agrimap) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่
Smart Farmer และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (ปลาสวยงาม)
ตรวจความถูกต้องการขอใช้รถยนต์ราชการ
นางสาววัลนภา สุขทั้งโลก ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1 พฤษภาคม 2561
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
- จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือน เมษายน 2561 ส่งกองแผนงาน กรมประมง
- จัดทารายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน เมษายน 2561 ส่งกองคลัง
2 พฤษภาคม 2561 จัดทา ขบ.02 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 8 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 8 รายการ
จัดทา ขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS (กรณีจ่ายตรง) จานวน 3 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 3 รายการ
3 พฤษภาคม 2561 จัดทา ขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS (กรณีจ่ายตรง) จานวน 4 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 4 รายการ
- จัดทา ขบ.02 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 11 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 11 รายการ
- จัดทา ขจ.05 การจ่ายเงินในระบบ GFMIS จานวน 8 รายการ
ลงรายละเอียดการจ่ายเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 8 รายการ
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
/4 พฤษภาคม...

-๓๓4 พฤษภาคม 2561
-

- จัดทา ขจ.05 การจ่ายเงินในระบบ GFMIS จานวน 1 รายการ
ลงรายละเอียดการจ่ายเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 1 รายการ
- จัดทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวน 3 ชุด
- จัดทา ขบ.02 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 13 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 13 รายการ
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
5-6 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)
7 พฤษภาคม 2561 จัดทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวน 16 ชุด
- จัดทารายงานการเบิกเงินจากคลัง ประจาเดือน เมษายน 2561 ส่งสานักงานคลังจังหวัดระยอง
จัดทารายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน เมษายน 2561 ส่งกองคลัง
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
8 พฤษภาคม 2561 จัดทา ขบ.02 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 8 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 8 รายการ
- จัดทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวน 8 ชุด
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
9 พฤษภาคม 2561 กรอกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp จานวน 2 รายการ
- จัดทารายงานมาตรการประหยัดพลังงาน ประจาเดือน เมษายน 2561
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
10 พฤษภาคม 2561 - จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) เดือน เมษายน 2561
จัดทารายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจาเดือน เมษายน 2561 ส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- จัดทา ขจ.05 การจ่ายเงินในระบบ GFMIS จานวน 7 รายการ
ลงรายละเอียดการจ่ายเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 7 รายการ
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง และค่าอากรการประมง
จานวน 2 รายการ
11 พฤษภาคม 2561
- จัดทารายงานส่งหลักฐานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ประจาเดือน เมษายน 2561 ส่งกองคลัง กรมประมง
- จัดทา ขบ.02 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 5 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 5 รายการ
- จัดทา ขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS (กรณีจ่ายตรง) จานวน 2 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 2 รายการ
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
12-14 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (วันพืชมงคล,วันเสาร์-อาทิตย์)
15 พฤษภาคม 2561
- จัดทารายงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือน เมษายน 2561 ส่งตรวจสอบภายในกรมประมง
- จัดทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวน 5 ชุด
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
16 พฤษภาคม 2561 - จัดทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวน 2 ชุด
- จัดทาหนังสือแจ้งการโอนเงินค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต ส่งบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
/17 พฤษภาคม...

-๓๔17 พฤษภาคม 2561 -

จัดทา ขบ.01 การเบิกเงินในระบบ GFMIS (กรณีจ่ายตรง) จานวน 2 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 2 รายการ
- จัดทา ขบ.02 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 4 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 4 รายการ
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
18 พฤษภาคม 2561
- จัดทา ขจ.05 การจ่ายเงินในระบบ GFMIS จานวน 2 รายการ
ลงรายละเอียดการจ่ายเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 2 รายการ
- กรอกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp จานวน 1 รายการ
- จัดทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวน 1 ชุด
บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
19-20 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)
21 พฤษภาคม 2561 - จัดทาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวน 4 ชุด
- จัดทาหนังสือแจ้งการโอนเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สานักงานฯ ส่งบริษัท เรียลมูฟ จากัด
- จัดทา ขบ.02 การเบิกเงินในระบบ GFMIS จานวน 2 รายการ
- ลงรายละเอียดการเบิกเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 2 รายการ
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
22 พฤษภาคม 2561
- จัดทา ขจ.05 การจ่ายเงินในระบบ GFMIS จานวน 9 รายการ
ลงรายละเอียดการจ่ายเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 9 รายการ
บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 2 รายการ
23 พฤษภาคม 2561 - จัดทา ขจ.05 การจ่ายเงินในระบบ GFMIS จานวน 1 รายการ
ลงรายละเอียดการจ่ายเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 1 รายการ
- บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ gfmis (บช.01) จานวน 1 รายการ
บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ
24 พฤษภาคม 2561 - จัดเก็บเอกสารใบสาคัญเดือน มีนาคม 2561
บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 2 รายการ
25 พฤษภาคม 2561 - ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS
จัดทา ขจ.05 การจ่ายเงินในระบบ GFMIS จานวน 7 รายการ
ลงรายละเอียดการจ่ายเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 7 รายการ
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 2 รายการ
26-27 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)
28 พฤษภาคม 2561 - จัดเก็บเอกสารใบสาคัญเดือน เมษายน 2561
จัดทาแบบนาส่งเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ เดือน พฤษภาคม 2561
บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 3 รายการ
29 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา)
30 พฤษภาคม 2561 - จัดทา ขจ.05 การจ่ายเงินในระบบ GFMIS จานวน 9 รายการ
ลงรายละเอียดการจ่ายเงินในสมุดคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 9 รายการ
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 2 รายการ
31 พฤษภาคม 2561 - ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS
/ตรวจสอบ...

-๓๕-

ตรวจสอบใบสาคัญเบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้าหน้าท่า ของศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้าออก เรือประมงระยอง จานวน 10 ชุด
- บันทึก นส.01 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ค่าธรรมเนียมการประมง จานวน 1 รายการ

นางสาวธิติมา นนทเลิศ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1 พฤษภาคม 2561
- ปฏิบัติงานด้านรับและนาส่งในระบบ KTB Corporate Online ค่าธรรมเนียมการประมง
- พิมพ์ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม-6607 ระยอง
พิมพ์แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พิมพ์รายงานการประชุมสานักงานฯ ประจาเดือนเมษายน 61
ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 10 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 5 เรื่อง
2 พฤษภาคม 2561 พิมพ์ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ของประมงอาเภอเมืองระยอง
ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 12 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 4 เรื่อง
พิมพ์หนังสือขออนุญาตไปราชการของประมงจังหวัดระยอง จานวน 1 ฉบับ
- พิมพ์หนังสือขอส่งแบบสอบถามข้อมูลระเบียบสานักนายกว่าด้วยการลา เสนอผู้ว่าฯ
3 พฤษภาคม 2561 พิมพ์ขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องเสียงและเต้นท์ งานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day
4 พฤษภาคม 2561 ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 9 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 8 เรื่อง
- พิมพ์รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือนเมษายน 2561 ส่งกองคลัง
- พิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาจัดทารูปเล่มเอกสาร, ค่าวัสดุฝึกอบรม จานวน 2 รายการ
5-6 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
7 พฤษภาคม 2561
- ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 19 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 3 เรื่อง
- พิมพ์หนังสือแจ้งยกเลิกรายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจาศูนย์ประสานงานถวายความปลอดภัยในศูนย์
ราชการจังหวัดระยอง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- พิมพ์หนังสือขอเชิญร่วมติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคล บาท
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 สาหรับผู้บริหาร ถึงหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดระยอง
8 พฤษภาคม 2561 ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 10 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 7 เรื่อง
- พิมพ์รายงานการประชุม fc ครั้งที่ 1/2561
9 พฤษภาคม 2561 ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 11 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 4 เรื่อง
- พิมพ์รายงานการประชุมสานักงาน ประจาเดือนเมษายน 2561
10 พฤษภาคม 2561 - ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 14 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 6 เรื่อง
- พิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ค่าน้ามัน/ค่าวัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ
/11 พฤษภาคม...

-๓๖11 พฤษภาคม 2561 -

ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 13 เรื่อง
ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 8 เรื่อง
- พิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เบิกค่าน้าดื่ม/ค่าหนังสือพิมพ์ จานวน 2 รายการ
- พิมพ์รายงานการประชุมสานักงาน ประจาเดือนเมษายน 2561
12-13 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
14 พฤษภาคม 2561
- วันหยุดราชการ (วันพืชมงคล)
15 พฤษภาคม 2561
- ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 12 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 7 เรื่อง
- พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้า ถึงศูนย์ชายฝั่งระยอง
16 พฤษภาคม 2561 - ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 18 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 4 เรื่อง
- พิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เบิกค่าไวนิล จานวน 1 รายการ
- พิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้างค่าซ่อมรถยนต์ราชการ/ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
17 พฤษภาคม 2561 - ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 10 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 3 เรื่อง
- พิมพ์หนังสือขออนุมัติซ่อมรถยนต์ราชาการ หมายเลขทะเบียน กค-3947 และ ก-8469
- พิมพ์หนังสือขอนุญาตไปราชการของประมงจังหวัดระยอง
18 พฤษภาคม 2561 - ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 17 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 9 เรื่อง
- พิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ
ครั้งที่ 30” หัวข้อเรื่อง คือ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย
19-20 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
21 พฤษภาคม 2561 - ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 13 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 4 เรื่อง
- พิมพ์หนังสือขอนุมัติสั่งซื้อน้ามัน จานวน 1 รายการ
22 พฤษภาคม 2561
- ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 12 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 9 เรื่อง
- พิมพ์แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBITการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาหรับการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด
23 พฤษภาคม 2561 - ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 11 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 3 เรื่อง
24 พฤษภาคม 2561 - ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 12 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 4 เรื่อง
25 พฤษภาคม 2561
- ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 14 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 2 เรื่อง
- พิมพ์หนังสือขอเชิญประชุมผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ถึงประมงจังหวัด เขต 9
- พิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม ถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฯ
26-27 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
/28 พฤษภาคม...

-๓๗28 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 -

- ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 16 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 4 เรื่อง
- พิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุสานักงานฯ จานวน 1 รายการ
- วันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา)
ร่วมทาบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดเนินพระ
ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 17 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 3 เรื่อง
- พิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 รายการ
ออกเลขหนังสือรับ ในระบบ E-saraban จานวน 18 เรื่อง
- ออกเลขหนังสือส่ง ในระบบ E-saraban จานวน 2 เรื่อง
- พิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด จานวน 1 รายการ

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
1 - 3 พฤษภาคม 2561 - ปฏิบัติงานที่สานักงานประมงจังหวัด
4 - 6 พฤษภาคม 2561 - ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นากรมประมงประจาปีงบประมาณ 2561 (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
7 - 11 พฤษภาคม 2561 - ปฏิบัติงานที่สานักงานประมงจังหวัด
15 - 18 พฤษภาคม 2561 - ปฏิบัติงานที่สานักงานประมงจังหวัด
21 พฤษภาคม 2561
- ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองนโยบาย ฯ กรมประมง สอบถามข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ ณ สมาคมประมงระยอง
22 พฤษภาคม 2561
- ร่วมประชุมการเก็บข้อมูลทางวิชาการในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง
23 พฤษภาคม 2561
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง
ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
24 พฤษภาคม 2561
- ร่วมฝึกอบรมทบทวนมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ กรมประมง
25 พฤษภาคม 2561
- ร่วมตรวจสอบกรณีจระเข้หลุดรอดจากฟาร์ม ณ ฟาร์มจระเข้ หมู่ที่ 6 อ.สานักท้อน อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
28 พฤษภาคม 2561
- ปฏิบัติงานที่สานักงานประมงจังหวัด
29 พฤษภาคม 2561
- ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเนินพระ อาเภอเมืองระยอง
30 พฤษภาคม 2561
- ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดี
ศรีสงคราม
นายนิรันดร์ รัตนปฏิพันธุ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2561 ส่งคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ทางอีเมล์ จานวน 2 ราย
2 พฤษภาคม 2561 จัดทาหนังสือ แจ้งประชาสัมพันธ์ หนังสือตอบข้อร้องเรียนจากเว็บไซต์ (111) เรื่อง ขอเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกใบอนุญาตให้ทางานในเรือประมงตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 จานวน 3 ฉบับ
- จัดทาเอกสารยืมเงินทดรองราชการ เพื่อใช้ในการประชุมเปรียบเทียบปรับ จานวน 1 ฉบับ
ส่งคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ทางอีเมล์ จานวน 3 ราย
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จัดทาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ จานวน 2 ฉบับ
จัดทาเอกสารงบเดือนผลประโยชน์ ประจาเดือน เมษายน 2561
ร่วมตรวจบูรณาการเรือประมง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง
จัดทาหนังสือขอแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จานวน 2 ฉบับ
จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จานวน 2 ฉบับ
จัดทาหนังสือ ขอแก้ไขข้อมูลเรือประมงในใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จานวน 1 ฉบับ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังและรักษาลาน้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 2 สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
11 พฤษภาคม 2561 จัดทาผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระหว่างเดือน มีนาคม –
เมษายน 2561 จานวน 1 ฉบับ
15 พฤษภาคม 2561 จัดทาหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 1 ฉบับ
16 พฤษภาคม 2561 จัดทาใบส่งเงินและออกใบเสร็จรับเงินหนังสือคนประจาเรือ
- จัดทาหนังสือขอแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จานวน 1 ฉบับ
17 พฤษภาคม 2561 จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กาหนดขุดเจาะสารวจปิโตรเลียม จานวน 2 ฉบับ
- จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จานวน 1 ฉบับ
18 พฤษภาคม 2561 จัดทาหนังสือขอคืนใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นขออนุญาตทาการประมง
พื้นบ้าน จานวน 1 ฉบับ
- จัดทาหนังสือ ขอแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จานวน 1 ฉบับ
21 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบและเตรียมเอกสารเรือประมงประสบภัยพิบัติ จานวน 3 ฉบับ
- จัดทาหนังสือ ขอแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จานวน 1 ฉบับ
22 - 24 พฤษภาคม 2561 - เดินไปร่วมโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2561
25 พฤษภาคม 2561 จัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีจระเข้หลุดจากฟาร์ม พื้นที่ต.สานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
26 พฤษภาคม 2561
- เดินไปร่วมโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561
27 - 29 พฤษภาคม 2561 - เดินไปร่วมโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561
30 พฤษภาคม 2561 ร่วมตรวจบูรณาการเรือประมง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง
31 พฤษภาคม 2561 เดินไปร่วมโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561
ว่าที่ร้อยตรี ก่อเกียรติ ศรีเกษตร ตาแหน่ง นักวิชาการประมง
1 พฤษภาคม 2561 ประชุมกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
- จัดทาหนังสือเชิญผู้ต้องหาคดีเปรียบเทียบปรับ
- จัดทาเล่มวาระการประชุมคดีเปรียบเทียบปรับ
- ส่งข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
2 พฤษภาคม 2561 ส่งหนังสือเชิญประชุมคดีเปรียบเทียบปรับ
- จัดทาเล่มวาระการประชุมคดีเปรียบเทียบปรับ
- ส่งรายการการประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ประจาเดือนเมษายน 61
3 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการคดีเปรียบเทียบปรับ
- จัดทาหนังสือคดีเปรียบเทียบปรับ แบบ ปท.1/2 และจัดทาหนังสือส่งสถานีตารวจให้ดาเนินคดีต่อ
ผู้ต้องหาคดีเปรียบเทียบ และรายงานผลคดีเปรียบเทียบทาง E-mail ให้กรมประมงให้รับทราบ
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28 พฤษภาคม 2561 -

สรุปรายงานผลการประชุมคดีเปรียบเทียบปรับ
- ส่งหนังสือรายงานผลคดีเปรียบเทียบให้กรมประมงให้รับทราบ
ส่งเอกสาร ฐานข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ปี2561 ให้ประมงอาเภอ
- รับหนังสือร้องทุกข์กลุ่มชาวประมงอวนครอบหมึก
- เรียนรู้ระบบสถิติประมงพาณิชย์
ทาหนังสือหักล้างเงินยืมการประชุมคดีเปรียบเทียบปรับ
- ทาใบป่ะหน้าขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ช่วยทาหนังสือคนประจาเรือ
- ลงระบบสถิติประมงพื้นบ้าน
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวประมงอ่างเก็บน้าประแสร์ อ.วังจันทร์
- สารวจพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ อ.วังจันทร์
ช่วยทาหนังสือคนประจาเรือ
- ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- แยกข้อมูลขนาดเรือประมงพาณิชย์ 100 ลา
แยกข้อมูลขนาดเรือประมงพาณิชย์ 285 ลา
- ช่วยทาหนังสือคนประจาเรือ
บันทึกข้อมูลลงระบบสถิติประมงพื้นบ้าน
- ช่วยทาหนังสือคนประจาเรือ
- ทาการบ้านกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
- ช่วยทาหนังสือคนประจาเรือ
- บันทึกข้อมูลลงระบบสถิติประมงพื้นบ้าน
ทาการบ้านกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
- ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าประมงตากวน
- บันทึกข้อมูลลงระบบสถิติประมงพื้นบ้าน
- ช่วยทาหนังสือคนประจาเรือ
จัดเรียงแฟ้มกฎหมาย
- ประชุมกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
- ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- ร่วมกับสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคตรวจสอบการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ
- ร่วมประชุมระบบสถิติ
- รับคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- จัดทาหนังสือการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ
- จัดทาใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
อบรมโครงการพัฒนาระบบสถิติผลการจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ
- อบรมโครงการพัฒนาระบบสถิติผลการจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ
ช่วยทาหนังสือคนประจาเรือ
- จัดทาใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- จัดเรียงแฟ้มกฎหมาย
- ส่งรายงานการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ
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ช่วยทาหนังสือคนประจาเรือ
- จัดทาใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- ชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ส่งรายการการประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ประจาเดือนพฤษภาคม 2561
- รับคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

นายจักริน ครุฑกาศ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประมง
1 พฤษภาคม 2561
- เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
- จัดทาบันทึกข้อความ
2 พฤษภาคม 2561
- จัดทาหนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงานต่างด้าว(sea book)
- ตรวจเอกสารเรือประมงประสบภัยพิบัติ
3 พฤษภาคม 2561
- ออกพื้นที่กาจัดปลาหมอสีคางดา
4 พฤษภาคม 2561
- จัดเก็บเอกสารใบสาคัญ
7 พฤษภาคม 2561
- จัดทาหนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงานต่างด้าว(sea book)
- ถ่ายเอกสารใบแจ้งชาระเงินค่าธรรมเนียม sea book
8 พฤษภาคม 2561
- ตรวจเอกสารเรือประมงประสบภัยพิบัติ
- จัดทาใบเสร็จรับเงิน หนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงงานต่างด้าว
9 พฤษภาคม 2561
- จัดทา ข้อมูลแหล่งน้าจืดในจังหวัดระยอง
- จัดทาหนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงานต่างด้าว(sea book)
10 พฤษภาคม 2561
- จัดทาใบเสร็จรับเงิน หนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงงานต่างด้าว
- บันทึกข้อมูลสถิติประมงพาณิชย์
11 พฤษภาคม 2561 - จัดทาใบเสร็จรับเงิน หนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงงานต่างด้าว
- บันทึกข้อมูลสถิติประมงพาณิชย์
15 พฤษภาคม 2561
- เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
- บันทึกข้อมูลสถิติประมงพาณิชย์
16 พฤษภาคม 2561
- บันทึกข้อมูลสถิติประมงพาณิชย์
- ถ่ายเอกสารใบแจ้งชาระเงินค่าธรรมเนียม sea book
17 พฤษภาคม 2561
- บันทึกข้อมูลสถิติประมงพาณิชย์
- จัดทาใบเสร็จรับเงิน หนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงงานต่างด้าว
- ถ่ายเอกสารใบแจ้งชาระเงินค่าธรรมเนียม sea book
18 พฤษภาคม 2561
- จัดทาหนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงานต่างด้าว(sea book)
- ถ่ายเอกสารใบแจ้งชาระเงินค่าธรรมเนียม sea book
21 พฤษภาคม 2561
- ถ่ายเอกสารใบแจ้งชาระเงินค่าธรรมเนียม sea book
- จัดทาหนังสือคนประจาเรือสาหรับแรงานต่างด้าว(sea book)
22 พฤษภาคม 2561
- ออกปฏิบัติงานตามโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดระยอง
23 พฤษภาคม 2561
- ออกปฏิบัติงานตามโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายพื้นที่จังหวัดระยอง
24 พฤษภาคม 2561
- ออกปฏิบัติงานตามโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายพื้นที่จังหวัดระยอง
25 พฤษภาคม 2561
- ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้า ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- เดินทางไปร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีจระเข้หลุดจากฟาร์ม ณ ต.สานักท้อน อ.ปลวกแดง
26 พฤษภาคม 2561
- เดินทางไปร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีจระเข้หลุดจากฟาร์ม ณ ต.สานักท้อน อ.ปลวกแดง
28 พฤษภาคม...

-๔๑28 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561

- ออกปฏิบัติงานตามโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายพื้นที่จังหวัดระยอง
- ออกปฏิบัติงานตามโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายพื้นที่จังหวัดระยอง
- รวมตรวจบูรณาการเรือประมงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงานประมง
- ออกปฏิบัติงานตามโครงการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายพื้นที่จังหวัดระยอง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นางจารุภา ศิริ ตาแหน่ง นักวิชาการประมงชานาญการ
1 พฤษภาคม 2561 รายงานสรุปปัญหาการเกิดราคากุ้งขาวแวนนาไม ราคาต่าตามราคาตลาดโลก
2 พฤษภาคม 2561 จัดทาหนังสือสอบถามพิกัดในพื้นที่คลองลาวนที่ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าชายเลน ไปยังสานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด รอบที่ 2 ปีงบประมาร 2561)
3 พฤษภาคม 2561 จัดทาสถิติประมงแหล่งน้าจืด
- สรุปผลการลงพื้นที่กาจัดปลาหมอสีคางดาในพื้นที่ อาเภอแกลง จ. ระยอง
4. -6 พฤษภาคม 2561 - เข้าร่วมอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้นากรมประมง ประจาปีงบประมาณ 2561 (ส่วนภูมิภาค) ณ โรงแรม
เอบีน่า เฮาร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
7 .พฤษภาคม 2561
- ตรวจสอบหนังสือขอยืมเงิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Field day
- ตรวจสอบสถิติประมงพาณิชย์
- ทาหนังสือขอส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาปีงบประมาณ 2560 ราย
- สรุปข้อมูลตัวแทนชาวประมงอวนครอบหมึกมายื่นหนังสือต่อศูนย์ดารงธรรม
8 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะอาชีพ โครงการไทยยั่งยืน
9 พฤษภาคม 2561 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ครั้งที่ 3/2561 ณ ศพก.อาเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ร่วมประชุมเตรียมจัดงานต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10-11 พฤษภาคม 2561 - ลาพักผ่อน
12-13 พฤษภาคม 2561 - วันหยุด
14 พฤษภาคม 2561
- ทาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561
15 พฤษภาคม 2561
- ทาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561
- ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 ลง website
- รายงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 ไปยังกอง
วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
16 พฤษภาคม 2561
- จัดทาแผนงานและแผนการใช่จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการที่ได้รับของกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ
รายงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 ไปยังกอง
วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 สูตรน้า รุ่น 4
ณ ศูนย์คุ้งกระเบน จ จันทบุรี
17 พฤษภาคม 2561
- ส่งรายชื่อและจัดทาประวัติตามแบบฟอร์มส่งเกษตรกรดีเด่นประจาปี 2562
- รายงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 ไปยังกอง
วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 สูตรน้า รุ่น 4
ณ ศูนย์คุ้งกระเบน จ จันทบุรี
/18 พฤษภาคม...

-๔๒18 พฤษภาคม 2561
20 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561

22 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561

25 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561 -

31 พฤษภาคม 2561 -

- มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 ในพื้นที่ อ.ปลวกแดง
รวม 26 ราย
- จัดทาหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม
ปี 2561 ไปยังกองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- รายงานผู้เข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมไปยังกรมประมง
- ทาหนังสือส่งข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดระยอง ส่งพาณิชย์จังหวัดระยอง
- ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ข้อ ไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1
- เพื่อขนปลาส่งให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.แกลง
- ประชุม VDO con ของกรมประมง โครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม
ร่วมงานปลูกต้นไม้ โครงการ ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน บริเวณหนองน้าท่ากะสาว
ต. บ้านแลง อ. เมืองระยอง จ. ระยอง
- เตรียมสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย
- ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย และร่วมต้อนับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดาเนินการ โครงการพัฒนาเกษตร
สมัยใหม่ในศูนย์บริการพั?นาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง
- จัดทาข้อมูลรายงานผลจระเข้หลุดลอดจากฟาร์ม
- มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.บ้านค่าย
จานวน 52 ราย
ทาหนังสือบันทึกโครงการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในจังหวัดระยอง เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- จัดทา Power Point ข้อมูลผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤษภาคม ของสานักงานประมงจังหวัด
ระยองในการประชุม COO
- วันหยุดราชการ
จัดทาเอกสาร โครงการการบริโภคกุ้งในจังหวัดระยอง แจกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดระยอง
- จัดทารายงานการดาเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งไปยังกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าชายฝั่ง
จัดทาข้อมูลจัดทารายงานการดาเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งไปยังกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง

นางขนิษฐา รุ่งเรือง ตาแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
1 พฤษภาคม 2561 รายงานผลการติดตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาค
ตะวันออก) ในระบบ
- เดินทางไปจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนข่าวและจัดทาภาพข่าวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
2 – 4 พฤษภาคม 2561 - เข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนข่าวและจัดทาภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท
จังหวัดนครปฐม
7 พฤษภาคม 2561 ทาหนังสือถึงขอความอนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้าจืดโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ ครั้งที่
8/2561
/ทาหนังสือ...

-๔๓-

8 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 14 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 -

22 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2561 -

- ทาหนังสือส่งหักล้างเงินยืมทดรองราชการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมรักษา
มาตรฐานสินค้าเกษตรภาคตะวันออก
ออกแบบ Roll up การแปรรูปสัตว์น้า
ทาหนังสือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ ครั้งที่ 7/2561 ส่งเทศบาล
ตาบลบ้านค่ายพัฒนา
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ครั้งที่ 4/2561 ณ ศพก.อาเภอบ้านค่าย จ.ระยอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ลง website สานักงาน 3 กิจกรรม
ออกแบบ Roll up การเลี้ยงกบในกระชัง, ปลาดุกในกระชัง
วันหยุดราชการ
ทาหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561
ประชาสั มพันธ์โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 ลง website
สานักงาน
ออกพื้นที่ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้าเพื่อติดตามผลดาเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบุนนาคถอดบทเรียนศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมง ตามโครงการยกระดับ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง จานวน 1 ศูนย์ อ.แกลง
ถอดบทเรียนศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมง ตามโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง จานวน 1 ศูนย์ ในพื้นที่ อ.บ้านค่าย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ลง website สานักงาน 2 กิจกรรม
อยู่เวรศูนย์ประสานงานถวายความปลอดภัย ณ ห้องศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระยอง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดวาดภาพปลาในวรรณคดี ลง website สานักงาน
- ทาหนังสือเชิญประมงอาเภอบ้านฉางร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
- ส่งรายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ฯ ครั้งที่ 8/2561
- ทาเอกสารแนบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
- ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 สาหรับการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด
- ทาหนังสือส่งข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดระยอง ส่งพาณิชย์จังหวัดระยอง
มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.แกลง
- ร่วมตรวจสถานที่พักซากสัตว์น้า ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
- ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ครั้งที่ 5/2561 ณ ศพก.อาเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
- เตรียมสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย
มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์สัตว์น้าและอาหาร) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.ระยอง
ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านยางเอน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง จานวน 30 ราย
มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.บ้านค่าย
จานวน 52 ราย
ออกพื้นที่ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการประมง จานวน 3 ราย ในพื้นที่
อ.วังจันทร์ อ.ปลวกแดง และ อ.เมืองระยอง
วันหยุดราชการ
/30 พฤษภาคม...

-๔๔30 พฤษภาคม 2561 -

31 พฤษภาคม 2561 -

สรุปข้อมูลถอดบทเรียนศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมง ตามโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง จานวน 3 ศูนย์ ส่งกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
- ทาหนังสือถึงขอความอนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้าจืดโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ ครั้งที่ 9/61
- ทาหนังสือเชิญประมงอาเภอเมืองระยองเข้าร่วมโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขฯ ครั้งที่ 9/61
สรุปข้อมูลและทารูปเล่มถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการประมง จานวน 3 ราย
ส่งกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด

ว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2561
- จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของประมงอาสา
2-3พฤษภาคม 2561
- ตรวจสอบสิทธิ์ตามรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ด้านประมง)
- จัดทาข้อมูลมติเวียนประจาเดือนส่งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
4 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติงานในสานักงานทาข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
5-6 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
7 พฤษภาคม 2561
- ปฏิบัติงานในสานักงานส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐของ
กรมประมง ส่งสานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
- ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐของกรมประมง ส่งสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
8 พฤษภาคม 2561
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการประมงอาสาในระบบของกรมประมง(กตร.เดิม)
- เตรียมเอกสารร่วมกิจกรรม File Day อ.นิคมพัฒนา และอ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- กรอกข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐในระบบระบบของกรม
ประมง(กตร.เดิม)
9 พฤษภาคม 2561
- ร่วมจัดนิทรรศการงาน File Day อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการต่างๆของกรมประมง
10 พฤษภาคม 2561
- ร่วมจัดนิทรรศการงาน File Day อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการต่างๆของกรมประมง
11 พฤษภาคม 2561
- ปฏิบัติงานในสานักงานจัดเตรียมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อรับแจก
ปัจจัยการผลิต ประจาปี 2561
12-13 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
14 พฤษภาคม 2561
- วันพืชมงคล
15 พฤษภาคม 2561
- รับเอกสารสารวจพิกัดบ้านประมงอาสาและลงพิกัดในระบบของกรมประมง (กตร.เดิม)
16 พฤษภาคม 2561
- ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
- เตรียมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) เพื่อรับ
แจกปัจจัยการผลิตจากศพจ.สระแก้ว
17 พฤษภาคม 2561
- ลงพื้นที่ร่วมกับศพจ.สระแก้ว แจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกร
เชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่ อ.เขาชะเม อ.วังจันทร์ อ.บ้านค่าย อ.แกลง จ.ระยอง
18 พฤษภาคม 2561
- ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2561 ในพื้นเขตที่
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
19-20 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
21 พฤษภาคม 2561
- เตรียมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2561 อ.แกลง จ.ระยอง
/22 พฤษภาคม...

-๔๕22 พฤษภาคม 2561

- ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2561 อ.แกลง
จ.ระยอง
23 พฤษภาคม 2561
- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- จัดเตรียมสถานที่ปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย
24 พฤษภาคม 2561
- ร่วมพิธีปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย
- เตรียมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2561 อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
25 พฤษภาคม 2561
- ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2561 อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
26-27 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
28 พฤษภาคม 2561
- ลาพักผ่อน
29 พฤษภาคม 2561
- วันวิสาขบูชา
30 พฤษภาคม 2561
- จัดทารายงานมติเวียนให้กับสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- รายงานผลการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่น ประจาปี 2561 ส่งกรมประมง
- กรอกข้อมูลผลการติดตามการดาเนินงานของประมงอาสา (แบบ ปอส.3 (กตร.เดิม))
31 พฤษภาคม 2561
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการต่างๆของกรมประมง (ตามแบบ กปม.เดิมและแบบ
- โครงการตามนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- ส่งรายงานผลการดาเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมขยายฐาน
การผลิตจุลินทรีย์ เดือน พฤษภาคม 2561 (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง,
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง)
นายสรวุฒิ ก้านลาใย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2561
- ลงระบบข้อมูลทางสถิติประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง
2 พฤษภาคม 2561
- ลงระบบข้อมูลทางสถิติประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง
3 พฤษภาคม 2561 ร่วมบูรณาการกาจัดหมอสีคางดา ณ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
4 พฤษภาคม 2561
- ส่งรายงานข้อมูลสถิติการเลี้ยงปลานิลใน จ.ระยอง
- ลงระบบข้อมูลทางสถิติประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง
7 พฤษภาคม 2561
- ลงระบบข้อมูลทางสถิติประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง
8 พฤษภาคม 2561
- จัดทาสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานโครงการต่างๆของกรมประมง
- ลงระบบข้อมูลทางสถิติประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง
9 พฤษภาคม 2561
- เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- ดูพื้นที่และวางแผนในการจัดงานต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และวางแผน
การปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง
- ลงระบบข้อมูลทางสถิติประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง
10 พฤษภาคม 2561 - UPDATE ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทาการประมง
11 พฤษภาคม 2561 - UPDATE ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทาการประมง
- ส่งเอกสารเร่งด่วนที่กองคลัง กรมประมง จ. กรุงเทพมหานคร
15 พฤษภาคม 2561 - ลงระบบข้อมูลทางสถิติประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง
- ประชุมสานักงานประมงจังหวัดระยอง
/16 พฤษภาคม...

-๔๖16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561
นางสาวศิริพร เกิดญาติ
1 พฤษภาคม 2561
2-4 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561
15 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 19 พฤษภาคม 2561
-

- ออกหน่วยบริการโครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน
ณ อ. แกลง จ.ระยอง
- ลงพื้นที่แจกปัจจัยโครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก ณ อ.บ้านค่าย อ.แกลง อ.เขาชะเมา อ.วังจันทร์
- ลงพื้นที่แจกปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ อ.ปลวกแดง
- ลงพื้นที่สารวจสถานที่การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม อ. ปลวกแดง
- UPDATE ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทาการประมง
- ลงระบบข้อมูลทางสถิติประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง
- ร่วมประชุมกับกองนโยบายและยุทธศาสตร์การประมงเพื่อสรุปแนวทางร่วมกันในการทาสถิติ
- จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์การปล่อย
พันธุ์สัตว์น้า ณ อ่างเก็บน้าดอกกราย อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง
- เข้าอบรมการลงข้อมูลทางสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
- เข้าอบรมการลงข้อมูลทางสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
- ถอดแบบองค์ความรู้ smart farmer ต้นแบบ
- UPDATE ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทาการประมง
- ทาข้อมูลเกษตรกรเพื่อส่งเข้าประกวดเกษตรกรดีเด่น - สารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้ง ธนาคารปู อ. บ้านฉาง
ตาแหน่ง นักวิชาการประมง
- ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองประจาเดือน เมษายน 2561
จัดเก็บทะเบียนเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการประมงเข้าแฟ้ม
ลงข้อมูลสถิติด้านการประมงส่งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- ไปอบรมหลักสูตรการเขียนข่าวและการทาสื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐม
รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมงจากประมงอาเภอเมืองระยอง จานวน 1 ราย
ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการ ทบ.2 ในระบบ จานวน 1 ราย
ทาเบี้ยเลี้ยงกลุ่มส่งเสริม
ร่วมออกงานฟิวเดย์ ณ ศพก.อาเภอบ้านค่าย
จัดทาข้อมูลสถิติด้านการประมง ส่งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- จัดทาข้อมูลสถิติด้านการประมง ส่งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- ทาเบี้ยเลี้ยงกลุ่มส่งเสริม
รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง จานวน 1 ราย
- จัดทาข้อมูลสถิติด้านการประมง ส่งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง จานวน 2 ราย
ร่วมเข้าตรวจกับคณะจากกรมประมงตรวจโรงงานน้าปลากลุ่มบุญนาคอาเภอแกลง
- ออกพื้นที่ เพื่อไปถอดแบบองค์ความรู้ ศูพก.เครือข่ายปี 2561 ที่ฟาร์ม ตะพาบ คุณมานะ ปฏิสังข์
ออกพื้นที่เพื่อไปถอดแบบองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปี 2561 คุณบุญธรรม คชรินทร์
อาเภอบ้านค่าย
- มอบใบรับรองมาตรฐานจีเอพีปลากัด จานวน 1 ราย
มอบบัตรทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จานวน 1 ราย
ลงแก้ไขระบบทะเบียนเกษตรกร จานวน 9 รายพร้อมเสนอเซ็นต์
ทาเบี้ยเลี้ยงกลุ่มส่งเสริม
/21 พฤษภาคม...

-๔๗21 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
-

- ลงแก้ไขระบบทะเบียนเกษตรกร จานวน 2 รายพร้อมเสนอเซ็นต์
ทาเบี้ยเลี้ยงกลุ่มส่งเสริม
- ลงแก้ไขระบบทะเบียนเกษตรกร จานวน 3 รายพร้อมเสนอเซ็นต์
ทาเบี้ยเลี้ยงกลุ่มส่งเสริม
- ร่วมออกงานฟิวเดย์ ณ ศพก.อาเภอบ้านฉาง
เตรียมจัดสถานที่ปล่อยปลาอ่างดอกกราย วันที่ 24 พ.ค. 2561
- มอบพันธุ์สัตว์น้าให้แก่เกษตรกรโครงการรอยต่อ 5 จังหวัดฯ อ.เขาชะเมา
แก้ไขระบบออก MD กุ้งทะเล จุด นายอุดร ส่งเสริม อ.แกลง
มอบพันธุ์สัตว์น้าให้เกษตรกรโครงการโซนนิ่ง อ.บ้านค่าย ณ ศพก.บ้านค่าย จานวน 50 ราย
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเข้าแฟ้ม
ทาเบี้ยเลี้ยงกลุ่มส่งเสริม
- ออกพื้นที่เพื่อเข้าขอข้อมูลถอดแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ คุณอุทัย อ.ปลวกแดง
ออกพื้นที่เพื่อเข้าขอข้อมูลถอดแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ คุณสุวัฒน์ อ.วังจันทร์
รับคาขอกุ้งก้ามแดง จานวน 1 รายพร้อมลงระบบและออกใบรับรอง
ลงแก้ไขระบบทะเบียนเกษตรกร จานวน 3 รายพร้อมเสนอเซ็นต์
แก้ไขข้อมูลงานรายได้หนี้สินในระบบทะเบียนเกษตรกร
- สรุปงานทะเบียนทบ.1 และ ทบ.2 ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
แก้ไขข้อมูลงานรายได้หนี้สินในระบบทะเบียนเกษตรกร
ทาเบี้ยเลี้ยงกลุ่มส่งเสริม
มอบสาเนาบัตรทะเบียนเกษตรกรของ คุณผนินท์ เกษรแพทย์ ฟาร์ม ก การเกษตร

นายธนะชัย เจริญสุข ตาแหน่ง นักวิชาการประมง
1 พฤษภาคม 2561
- จัดทาเอกสารหักล้างโครงการธนาคารปู
- จัดทาทะเบียนรายชื่อส่งออกตะพาบน้า
2 พฤษภาคม 2561
- จัดทาทะเบียนรายชื่อส่งออกตะพาบน้า
- ทาแบบฟอร์ม 5 รอบ 2/61
- แก้ไขชื่อ-ที่อยู่ฟาร์มให้ตรงกับใบ GAP พร้อมออกบัตรทะเบียนเกษตรกรใบใหม่ 1 ราย
3 พฤษภาคม 2561
- ร่วมลากอวนกาจัดปลาหมอสีคางดา บริเวณ คลองท่าครก และบ่อเลี้ยง ต.เนินฆ้อ
4 พฤษภาคม 2561
- จัดทาทะเบียนรายชื่อส่งออกกุ้งทะเล
- ทาแบบสารวจประมงพานิชย์ในระบบ
7-8 พฤษภาคม 2561 - ลาป่วย
9 พฤษภาคม 2561 ทาบัญชีรายชื่อส่งออกตะพาบน้า
- ลงระบบสถิติประมงพานิชย์ จานวน 20 ราย
10 พฤษภาคม 2561
- ลงระบบสถิติประมงพานิชย์ จานวน 41 ราย
11 พฤษภาคม 2561
- ลงระบบสถิติประมงพานิชย์ จานวน 48 ราย
15 พฤษภาคม 2561
- ทาข้อมูลสถิติด้านการประมงส่งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
16-17 พฤษภาคม 2561 - เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
/18 พฤษภาคม...

-๔๘18 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 -

- ลงระบบใน fisheries map ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จานวน 2 ราย
รับคาขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้า (สอ.3,สอ.4) จานวน 1 ราย
ทาข้อมูลสถิติด้านการประมงส่งสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- ลงระบบสถิติประมงพานิชย์ จานวน 32 ราย
มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.แกลง
ร่วมจัดสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เพื่อต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และคณะ ณ
อ่างเก็บน้าดอกกราย อ.ปลวกแดง
- ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า และต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และคณะ ณ อ่างเก็บน้า
ดอกกราย อ.ปลวกแดง
มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เมือง อ.บ้านค่าย อ.บ้านฉาง
อ.เขาชะเมา อ.วังจันทร์
ลงข้อมูลรายได้หนีสิน ปี 2561 ในทะเบียนเกษตรกร จานวน 136 ราย
ลงข้อมูลรายได้หนีสิน ปี 2561 ในทะเบียนเกษตรกร จานวน 139 ราย
รับคาขอผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง จานวน 1 ราย
ลงระบบสถิติประมงพานิชย์ จานวน 12 ราย
- ลงข้อมูลลูกพันธุ์สัตว์น้า ปี 2561 ในทะเบียนเกษตรกร จานวน 65 ราย

นางสาววรรณพร วงศ์สุวรรณ ตาแหน่ง ประมงอาเภอบ้านฉาง
2 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เข้าประชุมประจาเดือน กานันผู้ใหญ่บ้านเดือน พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอาเภอบ้านฉาง
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - เก็บข้อมูลผลผลิต เรือประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ตาบลบ้านฉาง , ตาบล พลา อาเภอบ้านฉาง
๔-9 พฤษภาคม256๑ - สารวจเรือประมงชายฝั่งพื้นบ้าน อาเภอบ้านค่าย อาเภอบ้านฉาง
- ตามบัญชีรายรายชาวประมงที่ทาการประมงด้วยเรือประมงพื้นบ้านจดทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่า
เพื่อส่งสานักงานฯภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๐,๑๑พฤษภาคม๒๕๖๑ - ติดตามรายชื่อเกษตรกรโครงการทฤษฏีใหม่ปี๖๐ อาเภอบ้านค่าย และ อาเภอบ้านฉาง
1๒ พฤษภาคม25๖๑ เก็บข้อมูลผลผลิตประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ตาบลพลา ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง
13-15 พฤษภาคม 256๑ - ติดตามรายชื่อเกษตรกรโครงการทฤษฏีใหม่ปี ๖๐ อาเภอบ้านค่าย
18 พฤษภาคม256๑ เก็บข้อมูลผลผลิตประมงพื้นบ้านและติดตามโครงการแผนแม่บททะเลไทย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกับ
กลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มอู่ตะเภา - พลาสามัคคี ตาบลบ้านฉาง ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง
21-22 พฤษภาคม256๑ - ติดตามรายชื่อเกษตรกรครั้งที่๒ (โครงการส่งเสริมฯปี๖๑) ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านค่าย
๒๓ พฤษภาคม 256๑ - ร่วมกิจกรรม วันเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ศูนย์ถ่ายทอดประจาตาบลบ้านฉางหมู่ ๔ ตาบลบ้านฉาง
อาเภอบ้านฉาง (นายทองเจือ ภู่ห้อย)
๒๔- ๒๕ พฤษภาคม 2561 - ร่วมปฏิบัติงานกับสานักงานประมงจังหวัดระยอง รับคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ณ อ่างเก็บน้า
ดอกกราย อาเภอปลวกแดง และติดตามฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง
2๘ พฤษภาคม 256๑ - ติดตามฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง
๓๐ พฤษภาคม 256๑ - เก็บข้อมูลผลผลิตเรือประมงชายฝั่งพื้นบ้านตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ร่วมกิจกรรมหน่วยเรือตรวจกรมประมง อ่าวพลา ตาบลพลา เภอบ้านฉาง
/นางไพรัช...

-๔๙นางไพรัช เจียะรัตน์ ตาแหน่ง ประมงอาเภอเมืองระยอง
7-8 พฤษภาคม 2561 - ปฎิบัติงานภายใต้กิจกรรมแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
9-16 พฤษภาคม 2561 - สารวจสถิติประมงหมู่บ้านทะเล และติดตามการประกอบอาชีพด้านการประมงและให้ความรู้ในด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาประมงชายฝั่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกับกลุ่ม
ประมงเรือเล็กพื้นบ้านในเขตพื้นที่อาเภอเมืองระยอง กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านแสงเงิน กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา
17-18 และ 22-25 - ปฏิบัติงานติดตามผลผลิตปลาที่ได้รับของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
พฤษ-ภาคม 2561
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายเก่า) จานวน 55 ราย
- ออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จานวน 1 ฉบับ
- โอนอนุญาตประมงพาณิชย์ จานวน 4 ฉบับ
- ติดต่อประสานงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
นายปิติพร นิลพัฒน์ ตาแหน่ง ประมงอาเภอแกลง
1-3 พฤษภาคม 2561 - สารวจการแพร่กระจายของปลาหมอคางดา ในพื้นที่ ต.ทางเกวียน กร่า เนินฆ้อ และ ต.ชากพง
8 พฤษภาคม 2561
- ดาเนินการขั้นตอนการแทงจาหน่ายครุภัณฑ์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สานักงานประมงจังหวัดระยอง
10-11 พฤษภาคม 2561 - ตรวจติดตามการดาเนินกิจกรรมโครงการประมงอาสาปี 2561 อ.เขาชะเมา และ อ.แกลง จ.ระยอง
๑๕ พฤษภาคม 2561
- ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เทศบาลชาฆ้อ ม.6 ต.เขาชะเมา จ.ระยอง
๑๗ -18 พฤษภาคม 2561 - ตรวจติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ในพื้นที่ ต.ชาฆ้อ ต.ห้วยทับมอญ
และ ต.น้าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
19 พฤษภาคม 2561
- ดาเนินการในขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือภัยธรรมชาติ กรณีเรือประมงจม จานวน 2 ราย
20 พฤษภาคม 2561
- พบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยนางรมคลองลาวน ชี้แจงการปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ขัดกับระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ
21 พฤษภาคม 2561
- ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้าประแสร์ เทศบาลต.เมืองแกลง
22 – 23 พฤษภาคม 2561 - มอบพันธุ์สัตว์น้าให้แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรประมงอาสา และ
ติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง มอบปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการ zoning
by agri map และร่วมกิจกรรม 5 ประสานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
24 พฤษภาคม 2561
- ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า อ่างเก็บน้า ดอกกราย
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
- ประชุมประจาเดือน และร่วมกิจกรรมเปิดงานผลไม้อาเภอแกลง
28 พฤษภาคม ๒๕๖๑
- ตอบหนังสือคุณสมชาย วชิรสกุลชัย ได้ทาหนังสือขอข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรา 175 ปี
30 -31 พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม การเลี้ยงปลาในกระชัง อ่างเก็บน้าคลองระโอก อ.เขาชะเมา
การเลี้ยงหอยนางรม และการเลี้ยงจระเข้ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจระเข้ และ ประชาสัมพันธ์การอนุญาต
ประมงพื้นบ้าน และจัดประชุมแก้ปัญหาการทาการประมงกะพรุน
นายภาคภูมิ จึงกระแพ ตาแหน่ง ประมงอาเภอวังจันทร์
1 พฤษภาคม 2561
- จัดทาประกาศเรื่อง กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภท
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล ณ สานักงานประมงจังหวัดระยอง
2 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมประชุมประจาเดือนพฤษภาคม หัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
/3 พฤษภาคม...

-๕๐3 พฤษภาคม 2561 -

ติดตามผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ในเขตพื้นที่อาเภอวังจันทร์
จัดทาหนังสือตรวจสอบพื้นที่เพื่อกาหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล (อ.เมือง) ณ สานักงานประมงจังหวัดระยอง
4 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติงานที่ว่าการอาเภอวังจันทร์
5-6 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
7 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติงานที่ว่าการอาเภอวังจันทร์
8 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมรับการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สาหรับผู้บริหาร ณ สานักงานประมงจังหวัดระยอง
9 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบชาวประมงที่ทาการประมงด้วยเรือประมงพื้นบ้าน ที่จดทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่า
ในพื้นที่อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
10 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมประชุมสมาชิกเพื่อกาหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติในการประกอบอาชีพประมงในอ่างเก็บ
น้าประแสร์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแก่งหวาย ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
11 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบชาวประมงที่ทาการประมงด้วยเรือประมงพื้นบ้าน ที่จดทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่า
ในพื้นที่อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
12-13 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
14 พฤษภาคม 2561 วันหยุดราชการ (วันพืชมงคล)
15 พฤษภาคม 2561 - ตรวจสอบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (กระชัง) ในพื้นที่อ่างเก็บน้าประแสร์ และประชาสัมพันธ์ประกาศ
สานักงานประมงจังหวัดระยอง เรื่อง กาหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับ
สัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคาขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕61 ณ บ้านแก่งหวาย
ม.๖ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
16 พฤษภาคม 2561 - เข้าร่วมโครงการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาค ๒ ร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ณ โรงแรมบางแสน
เฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี
17 พฤษภาคม 2561 ร่วมมอบพันธุ์สัตว์น้า ณ สานักงานเกษตรอาเภอวังจันทร์ ต.ชุมแสง จ.ระยอง
18 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติงานที่ว่าการอาเภอวังจันทร์
19 พฤษภาคม 2561 วันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
20 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมงรับฟังการให้ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจของ
21 พฤษภาคม 2561 - ผู้ประกอบการเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก ณ สมาคมประมงระยอง
22 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชาวประมงอ่างเก็บน้าประแสร์เพื่อประชาสัมพันธ์การทาประมงในช่วงฤดูสัตว์น้าจืดมี
ไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ตามประกาศกรมประมง ปี ๒๕๖๑ ณ หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดอ่างเก็บน้าประแสร์ ระยอง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
23 พฤษภาคม 2561 - ประชาสัมพันธ์ประกาศสานักงานประมงจังหวัดระยอง เรื่อง กาหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคาขอรับใบอนุญาต พ.ศ.
๒๕61 ณ บ้านแก่งหวาย ม.๖ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
24 พฤษภาคม 2561 - ปฏิบัติงานที่ว่าการอาเภอวังจันทร์
25 พฤษภาคม 2561 - ปฏิบัติงานที่ว่าการอาเภอวังจันทร์
- ร่วมมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์สัตว์น้า โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561
ณ ศพก. ม.6 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
26-27 พฤษภาคม 2561 - วันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
/28 พฤษภาคม...

-๕๑28 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 -

ประชาสัมพันธ์ประกาศสานักงานประมงจังหวัดระยอง เรื่อง กาหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคาขอรับใบอนุญาต พ.ศ.
๒๕61 ณ บ้านแก่งหวาย ม.๖ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
วันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา)
รับคาขออนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ในที่จับสัตว์น้าสาธารสมบัติของแผ่นดิน ณ ที่ว่าการอาเภอ
วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ตรวจสอบรับคาขออนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ในที่จับสัตว์น้าสาธารสมบัติของแผ่นดิน
ณ สานักงานประมงจังหวัดระยอง

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

17.00 น.

(นางสาธิติมา นนทเลิศ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสงกรานต์ แสงจันทร์)
ประมงจังหวัดระยอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

