รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา)
ประจำไตรมาส ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562
ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา อำเภอท่าศาลา และห้องประชุม
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
............................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
2. นายสิทธิศักดิ์ นุ่นช่วย
นักวิชาการประมงชำนาญการ
3. นายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
4. นายอนุชา ศรีทองฉิม
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
5. จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
6. นายฟุรกอน หาบหา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
7. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
8. นางเสาวนีย์ สาลีโท
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
9. นายมาโนช อัจนากิตติ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
10. นางเบญญาภา ชนะภัย
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
11. นายณฤพล กรุณกิจ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
12. นางสาวกันต์กนิษฐ์ แสงประสิทธิ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
13. นายสัญชัย ขวัญสุด
นักวิชาการประมง
14. นายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล
นิติกรปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ประธานในที่ประชุม แจ้งในที่ประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 ศจร. นครศรีธรรมราช แนะนำจุดตรวจเรือประมงส่ วนหน้าท่าศาลา และแนะนำตัว
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.2 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานในสังกัด ภายหลังจากได้มีการส่งมอบ
หน้าที่หัวหน้าศูนย์ PIPO ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง โดยได้ส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา และตามหนังสือกองทัพเรือ ที่พิเศษ ที่ 3242/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนและขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการทำ
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป
1.3 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้กำหนดแผนการ
ฝึกอบรม แบ่งเป็น 4 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ในส่วนช่วงเวลาที่แน่นอนจะดำเนินการแจ้ ง
ให้ทราบอีกครั้ง
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1.4 ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา) ที่ควรได้รับการ
ยกย่องชมเชย ในรอบปีงบประมาณ 2562
1.4.1 ตามหนั ง สื อ กองบริห ารจั ด การเรื อ ประมงและการทำการประมง ที่ กษ
0511.3/1662 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่อง ผลการประเมิน Smart PIPO รอบที่ 1 โดยผู้ที่มีผลการ
ประเมินความรู้แบบออนไลน์และได้คะแนนเต็มคนแรก ได้แก่ จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง ขนอม และศูนย์ ฯ ที่อยู่ในสังกัด ศจร. เขต 2 (สงขลา) ที่ผ่ านการคัดเลื อกและจะถูก
คัดเลือกเป็ นศูน ย์ต้น แบบต่อ ไป จำนวน 5 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศจร. เขต 2 (สงขลา) , ศจร.สุราษฎร์ธานี , ศจร.
นครศรีธรรมราช , ศจร.ปากพนัง และศจร.นราธิวาส
1.4.2 ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 858/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ โดยให้เลื่อน
ข้าราชการจำนวน 1 รายได้แก่ นางปราณี อ่อนแก้ว จากตำแหน่งเดิม นักวิช าการประมงปฏิบัติการ เป็น
ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
1.4.3 ผลการประเมินชุดตรวจเรือจากจำนวนศูนย์ PIPO ทั้งหมด ปรากฏว่า ศูนย์
PIPO ในสังกัด ศจร.เขต 2 (สงขลา) มีผลการประเมินอยู่ในลำดับการประเมินดังนี้
1. ศจร. เขต 2 (สงขลา) อยู่ในลำดับที่ 1
2. ศจร. สุราษฎร์ธานี อยู่ในลำดับที่ 3
3. ศจร. ปากพนัง อยู่ในลำดับที่ 4
4. ศจร. ขนอม อยู่ในลำดับที่ 6
5. ศจร. นครศรีธรรมราช อยู่ในลำดับที่ 8
6. ศจร. นราธิวาส อยู่ในลำดับที่ 13
7. ศจร. ปัตตานี อยู่ในลำดับที่ 15
1.4.4 ในส่วนของวิดีทัศน์และแผ่นพับการให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเข้า - ออก เรือประมง นั้ น สามารถรับชมและดาวน์โหลดข้อมูล ต่าง ๆ ได้ในหน้า Website ของศูน ย์
ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)
1.4.5 กิจกรรม ศจร. เขต 2 สานสัมพันธ์ฯ นั้นจะมีการดำเนินการจัดต่อไป โดย
จะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป
1.5 อื่น ๆ (ถ้ามี)
1.5.1 เรื่องการสำรวจราคาสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ โดยให้แต่ละ ศจร. ดำเนินการ
สำรวจ เดือนละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงวันที่ 1–15 และวันที่ 16-31 ของทุกเดือน
1.5.2 ตามหนั ง สื อ กองบริห ารจั ด การเรื อ ประมงและการทำการประมง ที่ กษ
0511/4792 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอให้รายงานกรณีได้รับการแจ้งกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือ
เกิดอุบัติเหตุ โดยขอให้แต่ละ ศจร. รายงานข้อมูลตามวิธีการในหนังสือดังกล่าว
1.5.3 ตามหนั ง สื อ กองบริห ารจั ด การเรื อ ประมงและการทำการประมง ที่ กษ
0511/4810 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง สำรวจข้อมูลขยะในเรือประมง โดยขอให้แต่ละ ศจร. ช่วย
ประชาสั มพั น ธ์ ให้ เรื อประมงเก็บ ขยะคืนสู่ ฝั่ งและดำเนิ นการประเมิ น ปริมาณขยะจากเรือประมงทุ กครั้งที่
ตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ (PI)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม งานที่ต้องปฏิบัติ และเงินงบประมาณ ที่ได้รับการ
จัดสรรครั้งที่ 1 / 2563 โดยได้มีการชี้แจง แผลผล การปฏิบัติงาน และมีการปรับเปลี่ยนแผนตามที่ประชุมกัน
และที่ประชุมมีมติให้รายงานผล ทุกวันที่ 2 ของทุกเดือน โดยแผนในแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานผลการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์
2. การจัดทำข้อมูลและรายงานคดีตามมาตรการทางการปกครอง
3. การควบคุมเรือประมงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี
4. การควบคุม ตรวจสอบการล็อคตรึงตีตราอุปกรณ์ติดตามเรือ
5. การควบคุมเรือประมงพาณิชย์ที่จอดท่าเทียบเรือ
6. การตรวจประเมิน ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก
7. ติดตาม ควบคุมการเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย
ผ่านระบบติดตามเรือประมง (VMS)
8. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศจร.
9. ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย กับชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านประมง
10. รวบรวมข้อมูลเรือประมง ชาวประมง กลุ่มผู้ทำประมงน้ำจืด และแหล่งการทำ
การประมงน้ำจืด เพื่อควบคุมการทำการประมงน้ำจืด จำนวน 3 แหล่งน้ำ
11. ติดตาม รวบรวม ข้อมูลปัญหาการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด
12. ตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมง
โดยแผนในแต่ล ะหั วข้อนั้ น มีเป้ าหมาย จำนวนงานที่ จะต้องดำเนินการปรากฏตามที่ ประธานในที่
ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม
3.2 รูปแบบ ช่องทาง วิธีการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
3.2.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ : ในส่วนของกลุ่มอื่นยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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3.3 รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง หรือการแก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ ฯ ภายหลังกองทัพเรือถ่ายโอนภารกิจมาให้กรมประมงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
(หน. ศจร.หรือผู้แทน ผู้รายงาน)
ในการนี้หัวหน้า ศจร.แต่ละ ศจร. ได้รายงาน อุปสรรค ข้อขัดข้องและปัญหาต่าง ๆ
ทั้งนี้ได้มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการต่อไป
3.4 ทบทวนร่าง ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ประธานในที่ประชุม ร่วมกับนายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล นิติก รปฏิบัติการ ได้
อธิบายเกี่ยวกับร่างประกาศกรมประมงที่กำลังจะมีการแก้ไขใหม่จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
1. ร่ างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูป แบบสมุ ด บั น ทึ ก การทำการประมง
ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562
2. ร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการ
เข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
3. ร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่า
เทียบเรือประมงของเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. 2562
4. ร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการ
เข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ยังได้อธิบ ายเกี่ย วกับ ระเบี ยบกรมประมงที่ ได้มีการประกาศใช้ใหม่ในส่ วนที่เกี่ยวของกับศูน ย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. ระเบียบกรมประมง ว่าด้ วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง เครื่องมื อทำ
การประมง และสั ตว์น้ำหรือผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
2. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง พ.ศ.2562
3. ระเบียบกรมประมง ว่าด้ วยการขายทอดตลาดสั ตว์น้ำหรือผลิ ตภัณฑ์สัตวน้ ำที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ พ.ศ.2562
3.5 ทบทวนแนวนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง
(ศจร.นครศรีธรรมราช สาธิตการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ) โดยมีการเน้นย้ำถึงองค์ประกอบสำคัญใน
การตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง ดังนี้
1. การแต่งกาย
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
3. ความรู้
4. การสังเกต
5. การสรุปผล การตัดสินใจ
3.6 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ประเด็นปัญหา ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการแก้ปัญหา จากกรณีที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (จากแบบทดสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เสนอ)
โดยได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ ศจร. นำเสนอแนวคำตอบจากการศึกษาประเด็นปัญหา ข้อกฎหมาย
เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ นำเสนอแนวทางการให้เหตุผลของแต่ละ ศจร.
4.2 ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/63
4.2.1 ตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ
๒๕๖3 ของผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศจร. ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้ง – เข้าออกเรือประมง เขต ๒ (สงขลา)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖

4.2.2 ในส่ ว นตั ว ชี้ วั ด สำหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ รอบที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศจร. ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้ง – เข้าออกเรือประมง เขต
๒ (สงขลา) ข้อที่ 7 งานวิจัยเป็นรูปเล่มส่งเข้ากรรมการระดับเขตพิจารณารอบที่ 1 นั้น จะกำหนดเป็นตัวชี้วัด
สำหรับคนที่ถึงกำหนดระยะเวลา โดยยึดตามแผนที่เสนอในเอกสาร ว 1 ด.

๗

4.3 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
5.1.1 รายงานผลการปฏิบัตกิ าร ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘

๙

5.1.2 รายงานผลการปฏิบัตกิ าร ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐

๑๑

5.1.3 รายงานผลการปฏิบัตกิ าร ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒

๑๓

มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

๑๔

ภาพการประชุมประจำไตรมาส ครั้งที่ 1/๒๕๖3

๑๕

(นายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นางเสาวนีย์ สาลีโท)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

