รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก
เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
ครั้งที่ 2/2563
ในวันที่ 30 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)
............................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
2. นายวิรัตน สนิทมัจโร
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
3. นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์
นักวิชาการประมงชำนาญการ
4. นายชวนนท์ กัลยา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
5. นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
6. นางเสาวนีย์ สาลีโท
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
7. นางสาวอารยา อวลนวน
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
8. นายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล
นิติกรปฏิบัติการ
9. นางสาวภัคศรัณย์ ตั้งสมคิด
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
10. นายฟารีซี มะหมัด
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
11. นายสิทธิศักดิ์ นุ่นช่วย
นักวิชาการประมงชำนาญการ
12. นายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
13. นายฉัตรชัย ฤทธิเดช
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
14. นายอนุชา ศรีทองฉิม
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
15. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
16. นายฟุรกอน หาบหา
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
17. นางเบญญาภา ชนะภัย
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
18. จ่าเอกประวิทย์ ทองเขียว
เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
19. นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
20. นายเอกภาพ บุญจันทร์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
21. นางบุญศรี มงคลรัตน์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
22. นางสาวชวิตา มีอนันต์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
23. นายไพรัตน์ บุญมาศ
เจ้าพนักงานแรงงาน
24. นายพิสุทธิ์ พิกุลงาม
เจ้าหน้าที่งานสื่อสาร
25. นายธีรศักดิ์ กาญจนเพชร
นักวิชาการประมง
26. นางสาวณีรนุช คงทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
27. นางสาวพรทิพย์ นุ่นคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
28. นายอัลฮัมดี ดือราโซะ
นักวิชาการประมง
29. นางพรพิมล พงเจริญ วิจิตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ

๒

30. ว่าที่ร.ต.หญิง อาทิตยา ละอองเทพ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ประธานในที่ประชุม แจ้งในที่ประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติใน
ทะเลตามนโนบายของ กบร. จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราและกิจกรรมคืน
ชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดอง โดยได้มีการเน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้แก่หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์เพื่อทราบ
และดำเนินการตามนโยบายของ ผอ.กบร อีกทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ซึ่งจะมีการจัดงานพร้อมกันและให้แต่ละ ศจร.ดำเนินการเตรียมสถานที่
เพื่อจะจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยทั้งภาครัฐ และเอกชน
ผู้ประกอบการชาวประมง แพปลา ท่าเรือฯ
1.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง
- การประชุมจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
อานนท์ กรมประมง ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จำกัด ที่ สอป.ว. 52/2562 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
1.3 แนะนำตัวข้าราชการบรรจุใหม่
1.3.1 นายฟารีซี มะหมัด ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ย้ายมา
ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 1112/2562
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
1.3.2 นางสาวภัคศรัณย์ ตั้งสมคิด ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ได้รับการบรรจุ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ตามคำสั่งกรมประมงที่ 73/2563
เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
1.4 การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินของชุด FIT ที่แต่งตั้งโดย ศรชล.
- ในการนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อรับการตรวจ
ประเมินของชุด FIT และได้แจ้งกำหนดการมาตรวจในเบื้องต้นเพื่อแต่ละ ศจร. จะได้เตรียมความพร้อมสำหรับ
การดังกล่าวต่อไป
1.5 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 โดยได้มีการทบทวนวาระ
การประชุมในครั้งที่ผ่านมาพร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการประชุมครั้งก่อน
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องติดตามผลการปฏิบัติงาน

๓

3.1 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/63
เฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา อุปสรรค ที่คาดว่าไม่สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (หน.ศจร
นำเสนอ)
-หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกเรือประมงในสังกัด ศจร. เขต 2
(สงขลา) แต่ละศูนย์ ฯ ได้นำเสนอปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ได้ โดยในการนี้ นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผอ.ศจร.เขต 2 ได้รับฟังปัญหาต่าง ๆ และได้ให้คำแนะนำ
แนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาเพื่อจะบรรจุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดและเพื่อประโยชน์ของกรมประมงต่อไป
3.2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 คู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ งานของเจ้า หน้า ที ่ ประจำศู นย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เข้ า -ออก
เรือประมง (นายวิรัตน สนิทมัจโร เป็นผู้นำเสนอ)
4.1.1 วาระการประชุมนี้เป็นวาระหลักในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากเป็น
เรื่องสำคัญในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจเรือเพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน สำหรับ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงทุกคน โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน
สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล กองบริหารจัดการเรือประมงและการ
ทำการประมง มาเป็นผู้นำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานฯ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและ
รับฟังความเห็นหากประเด็นใดในคู่มือมีความผิดพลาดหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่
4.1.2 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า ออกเรือประมง ได้รับความเห็นชอบจาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในวันที่
29 มกราคม 2563 ตามหนั ง สื อ สำนั ก นโยบายและแผนความมั ่ นคงทางทะเล ศู น ย์ อ ำนวยการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ นร. 5405/52 เรื่องให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ PIPO
4.1.3 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า ออกเรือประมง ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน และภาคผนวกท้ายเล่ม โดยหลังจากได้รับความเห็นชอบจากศรชล.
แล้วจะดำเนินการจัดพิมพ์และแจกจ่ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องการคู่มือดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี สุขขี ปี 2563
- ในการนี้ได้มีการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อปกับผู้เข้าร่ว ม
ประชุมทั้งหมด เพื่อลงความเห็นกันว่าจะมีการจัดกิจกรรมเช่นเดิมอีกหรือไม่ โดยคาดว่ากิจกรรมจะมีการจัดขึ้น
ในเดือนมีนาคม 2563 โดยวันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
5.2 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

๕

ภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก
เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 2/2563

(นายพิรัฐ ตั้งสุขเจริญกุล)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นางเสาวนีย์ สาลีโท)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

