
รายงานการประชุมประจ าเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ครั้งที ่6/๒๕๕9 
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

………………………………………. 

ผู้มาประชุม 

1. นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
2. นายสมบุญ  ธัญญาผล   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3. นายธงชัย  เพ่ิมงาม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4. นายสมเดช  ดอกจันทร์  ประมงอ าเภอล าปลายมาศ  
5. นางสาวปภาดา  ศรีทองทูล  ประมงอ าเภอสตึก 
6. นายสุบงกช  สิงห์ดี   ประมงอ าเภอละหานทราย 
7. นางส าอางค์  แก้วสอน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
8. นางสาวร าไพ  บุญทวี   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน   
9. นายบุญโฮม  เอี่ยมสอาด  เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
10. นางสาวทิพาวรรณ  นพรัตน์  เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
11. นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
12. นางสาวประภาพรรณ  บุญรอด เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   
13. นายนพดล   ชุมพล   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
๑4. นายโยธิน  เลือดกุมภา  นักวิชาการประมง 
15. นายกรกต  มุ่งด ี   เจ้าพนักงานประมง 
16. นายนพดล สุภผล   เจ้าพนักงานประมง 
17. นางสาวภัทราวรรณ  หลับรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
18. นายอิสระ  รักพินิจ   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฤทธิกร  ศรแก้ว    นักวิชาการประมงช านาญการ    ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายภานุพันธุ์  วรรณสุรชาติ  ประมงอ าเภอนางรอง   ติดราชการ 
2. นายชูพงษ์  โยธาวงศ์   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  :  09.3๐ น. 

เม่ือที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ 

/นาย... 
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นายไชยวัฒน์   รัตนดาดาษ : ครั้งนี้เป็นการประชุมที่ทางส านักงานฯ ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ าบุรีรัมย์ และหน่วยบริหารจัดการประมงน้ าจืดเขื่อนล านางรองบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือร่วม
ปรึกษาหารือข้อราชการ และการขอความร่วมมือต่างๆ แต่ทางหน่วยบริหารฯ ติดภารกิจที่จังหวัดนครราชสีมา
ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้  

 จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่ 6/2559      
ในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีเรื่องควร
แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้ 
  1.1.1 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ราย   

 1) นางสาวภาวนา  ธนคุณารักษ์ ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 

 2) นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ ต้าแหน่งเดิม ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้า
จืดขอนแก่น ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด ย้ายมาด้ารงต้าแหน่ง ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

 1.1.2 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 2 ราย 
 1) พันต ารวจเอก  บัณฑิต  อ่อนสาคร ต าแหน่งเดิม ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองกี่ 

ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 
 2) นายสุทธิศักดิ์  พรหมบุตร ต้าแหน่งเดิม  พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ้านวยการต้น) 

ได้รับการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ้านวยการสูง) 

 1.1.3 การลงประชามติ  

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศก าหนดวันใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ     
โดยก าหนดในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 จังหวัดบุรีรัมย์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธุ์ เชิญชวน        
ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติดังกล่าว  โดยจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งเป้าหมายผู้มาร่วมลงประชามติร้อย 
เปอร์เซ็นต์ และจ านวนบัตรเสียศูนย์เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าราชการขอให้เป็นตัวอย่างกับประชาชน โดยขอความ
ร่วมมือให้ข้าราชการทุกท่านออกไปร่วมลงประชามติในวันดังกล่าวด้วย 

 1.1.4 เรื่อง การจัดงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก าหนดจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันจันทร์      
ที่ 11 กรกฎาคม 2559  ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะประกอบพิธีวางพวงมาลาของส่วนราชการต่างๆ 
ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนายรายณ์มหาราช 

 1.1.5 เรื่อง ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

  ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งสองโอกาส จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญทุกหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 

 

/1.1.6 เรื่อง... 
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 1.1.6 เรื่อง โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 
   จังหวัดบุรีรัมย์ได้ด าเนินโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน” โดยให้ความส าคัญต่อการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์    
เดือนละ 1 ครั้ง ส าหรับการออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน” ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕9 ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
3 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.1.7 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญ เร่งด่วนและงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด 
   กรมประมงมีค าสั่ง ที่ 536/2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนและงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์ ระดับจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนและงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคท างานประสานกันในระดับจังหวัด  โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วน และงานตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง 
   2) ร่วมบูรณาการหน่วยงานในกรมประมง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในกิจกรรมทุกๆ ด้าน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   3) จัดท าแผนพัฒนากรมประมงในระดับจังหวัด 
   4) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้กรมประมงทราบโดยด่วน 
   5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/๒559 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕9 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย) 

  ๓.1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

นายสมบุญ  ธัญญาผล : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ดังนี้ 

 3.1.1 ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2559 

  ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยมีวาระเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

/1) เรื่อง... 
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  1) เรื่อง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 28 (3) ให้คณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ออกประกาศตามมาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตที่รักษาพันธุ์
สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงจังหวัดโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนด มาตรา 172 ให้บรรดาที่
รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ เป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตาม
พระราชก าหนดนี้ 
  2) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 77 ภายใต้บังคับมาตรา 79 ห้าม
มิให้ผู้ใดประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมนอกเขตพ้ืนที่ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศ
ก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   (1) พิจารณาก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ มีผู้ขออนุญาตเพาะเลี้ยงจระเข้ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 24 ราย จ านวน 
4,823 ตัว 
   (2) พิจารณาก าหนดเขต เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkia หรือ Cherax spp. มีผู้แจ้ง
ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 63 ราย จ านวน 51,045 ตัว 
   (3) พิจารณาขอความเห็นชอบในการด าเนินการก่อนก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ส าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ประกอบกิจการ
เลี้ยงปลาในกระชัง จ านวน 18 แห่ง จ านวน 153 ราย พ้ืนที่ 32,583.50 ตารางเมตร 

 3.1.2 กรมประมงส่งแนวทางปฏิบัติการรับแจ้งข้อมูล และก าหนดพ้ืนที่ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) 

  ตามที่ได้มีการประชุมหารือแนวทางการรับแจ้งข้อมูลและการก าหนดพ้ืนที่การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กองกฎหมาย 
กองตรวจราชการ กองบริหารจัดการด้านการประมง ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส านักงาน
ประมงจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น.      
ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการด าเนินการรับค าขอแจ้งและออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ    
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมฯ ดังนี้ 

  1) การรับแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมฯ ให้ชะลอไว้
ก่อน จนกว่าคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดจะประกาศก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตเพราะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

  2) กรณีหากมีผู้ประกอบกิจการมาแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุมฯ ให้กรอกเอกสารตามค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ และออกใบรับรองขอแจ้งการประกอบ
กิจการฯ ให้ผู้ประกอบกิจการเก็บไว้ส่วนหนึ่งและเก็บไว้ที่ส านักงานฯ ส่วนหนึ่ง 

  3) เมื่อคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม
แล้วให้ส านักงานฯ ด าเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมฯ 
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการต่อไป โดยผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุมฯ คือประมงจังหวัด หรือประมงอ าเภอ 
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 3.1.3  โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  

  ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์        
และหน่วยบริหารจัดการประมงน้ าจืดเขื่อนล านางรอง จะร่วมกันด าเนินการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ณ    
หนองสระแก้ว (ชลประทานเขาดินเหนือ) อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือถวายความจงรักภักดีและถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 
สิงหาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์  

 3.1.4 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าชุมชนจัดตั้งกองทุน 

  โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าชุมชนจัดตั้งกองทุน ในเดือนมิถุนายน 2559 ได้ด าเนิน 
การปล่อยพันธุ์ปลา จ านวน 1 แหล่งน้ า คือ หนองกันจาน หมู่ที่ 3 ต าบลละเวี้ย อ าเภอประโคนชัย เนื้อที่ 275 
ไร่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 

  ส่วนในเดือนกรกฎาคม อ าเภอใดมีความพร้อมให้ท าหนังสือแจ้งมาที่ส านักงาน 
เพ่ือที่จะไดข้อรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ต่อไป  

3.1.5 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร     
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

   ด้ วยศูนย์ ประสานการปฏิบัติ ที่  4  กองอ า นวยการรั กษาความมั่ นคงภาย                 
ในราชอาณาจักร ได้ท าหนังสือมาที่หน่วยงานเพ่ือขอข้อมูล ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินงานแผนแม่บทแก้ไข
ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ซึ่งในส่วนของส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน ดังกล่าว   
แต่อย่างใด 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 ๓.2 เรื่อง ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

นายธงชัย  เพิ่มงาม : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2559 ขอให้ประมงอ าเภอแจ้ง
ความต้องการพันธุ์ปลาของเกษตรกรมายังจังหวัด และการรายงานตามแบบสส.ขอให้รายงานดังนี้ 
  (1) แบบรายงาน สส.2 ครั้งที่ 3 ขอให้ส่งภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม  
  (2) แบบรายงาน สส.3 ขอให้ส่งภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม  โดยเก็บทุกราย เพราะต้องน า
ข้อมูลเข้าระบบ และเป็นตัวชี้วัดในครั้งนี้ด้วย  

 2) โครงการประมงอาสา ได้ด าเนินการอบรมในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และศึกษาดูงานที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย อ าเภอนางรอง เรียบร้อยแล้ว ขอให้อ าเภอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของประมงอาสาจ านวน 3 ครั้ง ตามแบบฟอร์มการรายงานที่ได้ให้ไปแล้ว 
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 3) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ(ประมงโรงเรียน) จังหวัดบุรีรัมย์ มี 5 แห่ง 
คือ รร.ตชด.บ้านโรงเลื่อย อ าเภอละหานทราย , ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง อ าเภอปะค า , โรงเรียนบ้านโคกสูง 
อ าเภอกระสัง , รร.วัดสระทอง และรร.ฤาษีสถิต อ าเภอนาโพธิ์ รวมทั้งหมด 5 แห่ง โดยได้ด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการประมงโรงเรียนและด าเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประมงอ าเภอรายงานผลการจับ
ผลผลิตด้วย 

 4) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง มี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 ราย             
ได้ด าเนินการอบรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุรินทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 5) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง เกษตรกรจ านวน 500 ราย     
ขอให้ประมงอ าเภอด าเนินการอบรมให้เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และเสนอชื่อเกษตรกรต้นแบบ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ อ าเภอละ 1 ราย เพ่ือจังหวัดจะได้ด าเนินการถอดบทเรียนต่อไป 

 6) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จ านวน 4 ครั้ง ได้ด าเนินการไปแล้ว
จ านวน 3 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดยังไม่ก าหนดสถานที่ 

 7) โครงการตลาดเกษตรกร 

   ด้วยกองตรวจราชการมีหนังสือสอบถามมายังส านักงานฯ เรื่อง โครงการตลาด
เกษตรกรใจความว่า ในปี 2559 จะด าเนินการต่อหรือไม่ เพราะอะไร ส านักงานฯ ได้ตอบกลับไปว่าไม่
ประสงค์ด าเนินการต่อ เนื่องจากไม่มีเกษตรกรน าสินค้าด้านประมงมาจ าหน่าย 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของส านักงานประมงอ าเภอ 

 ๔.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสมเดช  ดอกจันทร์  ประมงอ าเภอล าปลายมาศ     
รับผิดชอบอ าเภอเมือง และอ าเภอล าปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้ 

  1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง 
   - ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า   3 ครั้ง/3 ราย 
   - ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่   5 ครั้ง/5 ราย 
  2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 
    - ติดตามผล       21 ครั้ง/21 ราย 
  3) โครงการประมงอาสา 
    - อบรมประมงอาสา      1 ครั้ง/4 ราย 
    - ติดตามผล (รายเก่า)      3 ครั้ง/3 ราย 
   - ติดตามผล (รายใหม่)      4 ครั้ง/4 ราย 
  4) ควบคุมการท าประมง 
    - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   6 ครั้ง 
  5) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
   - ติดตามผลโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า  (ปัจจัยแห่งความส าเร็จ     
9 ประการ) จ านวน 4 ครั้ง/4 แห่ง (อ.เมือง 2 แห่ง อ.ล าปลายมาศ 2 แห่ง) 
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   - ติดตาม ตรวจสอบ ก ากับดูแล และแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน โครงการสร้างรายได้    
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (โครงการต าบลละ 5 ล้าน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ      
ล าปลายมาศ จ านวน 6 ครั้ง/1 ต าบล/6 โครงการ (ต.โคกล่าม อ.ล าปลายมาศ) 
   - ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตรและชนบท ระดับอ าเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ จ านวน 15 หมู่บ้าน 33 โครงการ 
งบประมาณ 16,420,000 บาท 
   - เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอ่ืน จ านวน 2 ครั้ง (กศน.และพัฒนา
ชุมชน) 
   - ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการด้านการประมง ตามโครงการวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) จ านวน 2 ครั้ง (อ.เมือง 1 ครั้ง อ.ล าปลายมาศ 1 ครั้ง) 
   - ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ระดับอ าเภอ ด าเนินการจัดเวที
ชุมชน ตามโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2559 จ านวน 6 ครั้ง/6 แห่ง (ต.เมืองแฝก ต.โคกล่าม ต.ตลาดโพธิ์ ต.
หนองกระทิง ต.แสลงพัน ต.หนองโดน) 
   - ด าเนินการจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จที่
หนองจระเข้เผือก หมู่ที่ 8 ต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 ครั้ง พันธุ์ปลา 
60,000 ตัว 
   - รับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือ       
กุ้งเครย์ฟิช) จ านวน 6 ราย (อ.เมือง 3 ราย อ.ล าปลายมาศ 3 ราย) 
   - ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) อ าเภอล าปลายมาศ จ านวน 17 ราย อ าเภอ
เมือง จ านวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปภาดา  ศรีทองทูล ประมงอ าเภอสตึก รับผิดชอบ
อ าเภอสตึก อ าเภอแคนดง และอ าเภอคูเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2559  ดังนี้ 

  1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงด้านประมง 
   - ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า   1 ครั้ง/2 ราย 
   - ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่   1 ครั้ง/4 ราย 
  2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
    - จัดนิทรรศการด้านการประมง     3 ครั้ง 
   - ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร   3 ครั้ง/700 ราย 
  3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 
   - ติดตามผล       1 ครั้ง/40 ราย 
 3) โครงการประมงอาสา 
  - อบรมประมงอาสา      1 ครั้ง/4 ราย 
   - ติดตามผล รายเก่า      1 ครั้ง/2 ราย 
   - ติดตามผล รายใหม่      1 ครั้ง/4 ราย 
  - ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร   50 ราย 
 

/4) ควบคุม... 
 



-  ๘ - 
 

 4) ควบคุมการท าประมง 
   - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์สัตว์น้ า    4 ครั้ง 
 5) โครงการอื่นๆ 
  - ประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าส่วนราชการ 2 ครั้ง 
  - ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ กศฯ.ต.นิคม อ.สตึก  
  - ติดตามเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้และจับพิกัด GPS ที่ ม.11, 12 ต.ชุมแสง อ.สตึก 
และท่ี ม.12 ต.ดงพลอง รวม 4 ราย 
  - รับค าขอผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ต.สตึก อ.สตึก จ านวน 1 ราย 
  - ออกตรวจสอบกรณีน้ าเน่าเสียล าตะโคง ที่ ม.1 ต.ร่อนทอง อ.สตึก 
  - ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ที่ ม.4 ต.หัวฝาย อ.แคนดง, ม.8,  
ม.18 ต.นิคม อ.สตึก และ ม.9 ต.พรส าราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  
  - ประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฐานราก ประจ าไตร
มาศที่ 3 และคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุมอ าเภอ 
สตึก ชั้น 2  
  - ออกตรวจสอบผู้ขออนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และจับพิกัด GPS ที่ ม.11 ต.นิคม อ.สตึก 
จ านวน 6 ราย 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายภานุพันธุ์   วรรณสุรชาติ ประมงอ าเภอนางรอง 
รับผิดชอบอ าเภอนางรอง อ าเภอช านิ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
มิถุนายน 2559  ดังนี้ 
  1) โครงการประมงอาสา 
       - อบรมประมงอาสา      1 ครั้ง/5 ราย 
   - ติดตามผล รายใหม่      5 ครั้ง/5 ราย 

   - ติดตามผล รายเก่า      5 ครั้ง/6 ราย  
 2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
  - ติดตามผล       6 ครั้ง/6 ราย 
 3) โครงการควบคุมการท าการประมง 
 - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ    2 ครั้ง 
 - ตรวจปราบปรามผู้กระท าผิด พรก.ประมง   1 ครั้ง 

  4) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า 
   - ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ า     3 กลุ่ม/3 ครั้ง  
  5) โครงการ 1 ต าบล 1 แหล่งน้ า   

 - ติดตามผลการด าเนินงาน หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง  5 ครั้ง  
 - ติดตามผลการด าเนินงาน หนองยาง หมู่ ๑,๙ ต.นางรอง อ.นางรอง  1 ครั้ง 
 - ติดตามผลการด าเนินงาน หนองโสน หมู่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง 3 ครั้ง 
 
 

/6) โครงการ... 
 



-  ๙ - 
 

 6) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง ปี 2559 
  ติดตามผล  รวม 4 ครั้ง/3 แห่ง 
  - หนองไทร ม. 4 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง พ้ืนที่ 50 ไร่   1 ครั้ง 
  - หนองโนนศิลา ม.8 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ พ้ืนที่ 35 ไร่ 1 ครั้ง 
  - หนองกลันทา ม.6 ต.เมืองยาง อ.ช านิ พื้นที่ 35 ไร่   1 ครั้ง 
 7) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หลังครัวเรือนเพ่ือการแปรรูป บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 
ม.8 ต.หนองโสน อ.นางรอง 
  - ประชุมสมาชิกโครงการ     2 ครั้ง 
  - จัดหาวัสดุก่อสร้างบ่อซีเมนต์     78 บ่อ 
  - จัดหาอาหารปลาโปรตีน 32%    156 กระสอบ 
  - มอบอาหารปลาให้สมาชิก (รายละ 2 กระสอบ)          78 ราย/156 กระสอบ 

  8) งานอ่ืนๆ 
  - ประชุมประจ าเดือนก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 1 ครั้ง 
  - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ 1 ครั้ง 
 - ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอ าเภอ  2 ครั้ง 
 - งานสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานิลในคอกในบ่อดินเพ่ือขยายพันธุ์ ได้รับพันธุ์ปลานิลจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ส าหรับการสาธิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 จ านวน 1,000 ตัว โดยสาธิตที่บ่อของนายพัด จุกแก้ว เลขที่ 34 ม.8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ต.หนองโสน 
อ.นางรอง 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช  สิงห์ดี ประมงอ าเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อ าเภอละหานทราย อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอปะค า สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 
2559  ดังนี้ 
  1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
    - ติดตาม แนะน า ส่งเสริม     2 ครั้ง/2 แห่ง 
  2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง 
    - ติดตามความก้าวหน้าของเกษตกร รายใหม่ 2 ครั้ง/4 ราย 
  3) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
    - จัดนิทรรศการด้านการประมง 1 ครั้ง/250 ราย 
    - ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร 1 ครั้ง/250 ราย 
  ๔) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง  
    - ติดตามผล 1 ครั้ง/40 ราย 
  4) โครงการประมงอาสา 
    - อบรมประมงอาสา 1 ครั้ง/3 ราย 
    - ติดตามผล รายเก่า 2 ครั้ง/2 ราย 
   - ติดตามผล รายใหม่ 1 ครั้ง/3 ราย 
 

/5) ควบคุม... 
 



-  ๑๐ - 
 

  5) ควบคุมการท าประมง 
    - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 2 ครั้ง 
  6) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
   - แก้ปัญหาปลาน็อคน้ า สระหนองปรือ เทศบาลต าบลละหานทราย ร่วมตรวจสอบการ
ตายของปลากับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลละหานทราย พร้อมท าหนังสือแนะน า
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น 
   - ตรวจสอบและออกใบรับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมกุ้ง
ก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟีช เขตพ้ืนที่ต าบลโนนดินแดง และต าบลส้มป่อย อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   - ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
เกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เกษตรกร 250 ราย จัดโดย ส านักงานเกษตรอ าเภอละหานทราย 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 ๔.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวร าไพ  บุญทวี เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอ าเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้ 
   1) โครงการประมงอาสา 
    - อบรมประมงอาสา      1 ครั้ง/3 ราย  
        - ติดตามผล รายใหม่      3 ครั้ง/3 ราย 
      - ติดตามผล รายเก่า      3 ครั้ง/3 ราย 
 2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
       - ติดตามผล รายใหม ่      2 ครั้ง/2 ราย 
      - ติดตามผล รายใหม่      2 ครั้ง/2 ราย 
 3) การข้ึนทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
      - ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และปรับปรุงฐานข้อมูล 6 ราย 
 4) ควบคุมการท าการประมง 
      - ตรวจปราบปราม      2 ครั้ง 
      - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   3 ครั้ง 
 5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าหมู่บ้าน  
  กิจกรรมกลางน้ า 
       - เตรียมแหล่งน้ า ก าจัดศัตรูปลา    1 แห่ง 
      - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า      1 แห่ง/100,000 ตัว 
      - ติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ    1 ครั้ง 
 6) การครอบครองสัตว์น้ าควบคุม(กุ้งก้ามแดง) 
  - รับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ    4 ราย 
  - ติดตามตรวจสอบฟาร์ม      4 ราย/4 ครั้ง 
 7) กิจกรรมอื่น ๆ 
      - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอบ้านกรวด (1 มิ.ย. 59) 
      - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอบ้านกรวด (2 มิ.ย. 59) 
  - เข้าร่วมประชุมและติดต่อราชการ ณ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (6,20 มิ.ย. 59) 
 

/เข้าร่วม... 



-  ๑๑ - 
 

  - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอ
พลับพลาชัย (10 มิ.ย. 59)  
  - ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอรับผิดชอบ 
   (1) ส านักงานเกษตรอ าเภอพลับพลาชัย (16 มิ.ย. 59) 
  - ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการการเกษตรเพ่ือเริ่มต้นฤดู
การผลิตใหม่ ปี 2559 
   (1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ต าบลหนองไม้งาม อ าเภอบ้านกรวด ใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 
   (2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ หมู่ 6 ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชัย ในวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 
   
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

  ๔.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์  โยธาวงศ์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่ประมงอ าเภอหนองกี่ รับผิดชอบอ าเภอหนองกี่ อ าเภอโนนสุวรรณ และอ าเภอหนองหงส์ 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้ 

             1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง 
    - คัดเลือกเกษตรกร      1 ราย  
   - ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า   2 ราย 
   - ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่   1 ราย 
 2) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ  
      - ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอหนองก่ี   1 ครั้ง 
      - ร่วมประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอหนองก่ี   1 ครั้ง 
      - ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าต าบลหนองกี่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
      - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรระดับพ้ืนที่หมู่บ้านและชุมชน(ครู ค.) เพ่ือ
สนับสนุนการออกเสียงประชามติการร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศาลา
ประชาคมอ าเภอหนองก่ี อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
         - ร่วมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการเกษตรเพ่ือเริ่มต้นฤดู
การผลิตใหม่ ปี 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบ คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 22 มิถุนายน 
2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหนองบอบ หมู่ที่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ชัย อ าเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ และ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหนองชัยศรี 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองชัยศรี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
     
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
 

/4.7 รายงาน... 



-  ๑๒ - 
 

 ๔.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล  ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอ าเภอพุทไธสง รับผิดชอบอ าเภอพุทไธสง อ าเภอนาโพธิ์ และอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้ 

  1) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง จ านวน 40 ราย ด าเนินการอบรมเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและติดตามให้ความรู้เรื่องการเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้ว รอมอบปัจจัยการผลิต 
  2) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอนาโพธิ์ จ านวน 2 แห่ง ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประมง
โรงเรียนและด าเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว 
  3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 เกษตรกรจ านวน 60 ราย ด าเนินการ
อบรมเรียบร้อยแล้ว รอมอบปัจจัยการผลิต 
  4) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง เกษตกรจ านวน 4 ราย ได้
ด าเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว 
  5) การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านการประมง อ าเภอพุทไธสงไม่มีการจัดเก็บ
รายได้ด้านการประมง 
  6) ผลคดีด้านการประมง เดือนนี้ ไม่มีผลคดีด้านการประมง 
  7) โครงการ Smart Farmer เกษตกร 60 ราย อบรมเกษตรกรรอบแรกเรียบร้อยแล้ว 
  8) โครงการประมงอาสา คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4 ราย 
  9) ควบคุมการท าประมง ได้ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 2 ครั้ง 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 4.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวประภาพรรณ บุญรอด เจ้าพนักงานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอ าเภอกระสัง รับผิดชอบอ าเภอกระสัง อ าเภอห้วยราช และอ าเภอบ้านด่าน  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้ 

 1) โครงการอาหารปลอดภัย 
   - ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง    1 ครั้ง 
 2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ประมงโรงเรียน) 
   - ติดตามผลการปฏิบัติงาน     1 ครั้ง 
 3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
   - ติดตามผลการปฏิบัติงาน     1 ครั้ง 
 4) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา 
   - อบรม       1 ครั้ง 
   - ติดตามผลเกษตรกร      2 ค 
 5) โครงการควบคุมการท าการประมง 
   - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   1 ครั้ง  
 
 
 

/6) โครงการ... 
 
 



-  ๑๓ - 
 

 6) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ  
      - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
      - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
      - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   
      - เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ ปี 2558 จ านวน 1 ครั้ง 
        - เข้าร่วมงานมอบพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดี ปี 
2559/60 ณ หอประชุมอ าเภอกระสัง 
      - เข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา ณ วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์ 
      - ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Field day ณ หมู่ที่ 12 ต าบลปราสาม อ าเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
      - ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าควบคุม ที่ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ   

    - ไม่มี - 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  :  ๑6.3๐ น. 
 
 
 

(นางสาวกิตตยิา  ประสีระเตสังข์) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 

                                        
 

   


