
รายงานการประชุมประจ าเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ครั้งที่ 3/๒๕60 
วันพฤหัสบดีที ่30 มีนาคม ๒๕60 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

………………………………………. 

ผู้มาประชุม 

1.นายสมบุญ  ธัญญาผล   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
2. นายธงชัย  เพ่ิมงาม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นายสมเดช  ดอกจันทร์  ประมงอ าเภอล าปลายมาศ  
4. นายภานุพันธุ์  วรรณสุรชาติ  ประมงอ าเภอนางรอง 
5. นายสุบงกช  สิงห์ดี   ประมงอ าเภอละหานทราย 
6. นางสาวทิพาวรรณ  นพรัตน์  ประมงอ าเภอสตึก 
7. นางสาวร าไพ  บุญทวี   ประมงอ าเภอบ้านกรวด  
8. นายชูพงษ์  โยธาวงศ์   ประมงอ าเภอหนองก่ี 
9. นางสาวประภาพรรณ  บุญรอด  ประมงอ าเภอกระสัง 
10. นายวิชยันตร์  จันทะโสต  ประมงอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
11.นายสถิตย์   ปักกะทานัง  เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
๑2.นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
13. นายโยธิน  เลือดกุมภา          นักวิชาการประมง 
14. นายกรกต  มุ่งดี   เจ้าพนักงานประมง 
15. นายนพดล สุภผล   เจ้าพนักงานประมง 
16. นางสาวภัทราวรรณ  หลับรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
17. นายอิสระ  รักพินิจ   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นายฤทธิกร  ศรแก้ว นักวิชาการประมงช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ 
2. นายเอกชัย  เตชะวันโต เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด 
   เขื่อนล านางรอง บุรีรัมย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์  ติดราชการ 
2. นางส าอางค์ แก้วสอน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ลาพักผ่อน 

เริ่มประชุมเวลา  :  10.30 น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายสมบุญ ธัญญาผล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประธานในที่
ประชุม ได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสมบุญ  ธัญญาผล : ทางส านักงานฯ ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ และหน่วยป้องกัน
และปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล านางรอง บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ  
และการขอความร่วมมือต่างๆ  

  ๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
นายสมบุญ ธัญญาผล : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 
3/2560 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์มีเรื่องควร
แจ้งท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
   1.1.1 เรื่อง ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่จ านวน 4 ราย 
        1) นายปริญญา โพธิสัตย์ ต าแหน่งเดิม ผู้อ านวยการส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
กรมการปกครอง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
       2) นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา ต าแหน่งเดิม หัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมารักษาราชการในต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
        3) นางสุชาดา มีสงฆ์ ต าแหน่งเดิม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ย้ายมาด ารงต าแหน่ง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
       4) นายสุรเชษฐ์ นิจสุชัด ต าแหน่งเดิม ปศุสัตว์อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมา
ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ 
   1.1.2 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืนๆ  
รวม 3 ประเด็น ได้แก ่
         1) ให้มีคณะกรรมการกลางเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบโครงการลงทุนของส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการ 
         2) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่จัดท าขึ้นให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือท าความเข้าใจและน าไปถ่ายทอด
หรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึงโดยให้ใช้
ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล 
             3) ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดตรวจสอบการด าเนินการเรื่องต่างๆในความรับผิดชอบ 
ที่มีปัญหาติดขัด ล่าช้า หรือค้างการด าเนินการมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตของทางราชการที่ประชาชนหรือเอกชนได้ยื่นเรื่องไว้ 
   1.1.3 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์ 
           ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกลางสงกรานต์ ระหว่างวันที่  
12 -17 เมษายน 2560 เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ 
ระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาล และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ 

/มิติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การรายงานแผน/ผล ภารกิจ การด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา และที่จะ
ด าเนินงานต่อไป เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการท างานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน 

นายสมบุญ ธัญญาผล : ตามที่กรมประมงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ
เบ็ดเสร็จ ค าสั่งกรมประมงที่ 1189/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามค าสั่ง
ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

  ประมงจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ    
จึงได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือทราบ แผน/ผล/ภารกิจ การด าเนินงานของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดบุรีรัมย์ที่
ผ่านมา และที่จะด าเนินงานต่อไป เพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นในการท างานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน  
พ้ืนที่ร่วมกัน 

  3.1 ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายธงชัย  เพิ่มงาม : ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การด าเนินงานของส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (การเตรียมความพร้อม GAP ฟาร์มใหม่) จ านวน 2 ฟาร์ม 
ได้รับงบประมาณ 130,300 บาท เบิกจ่าย 72,720 บาท  

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ได้รับงบประมาณ 275,950 บาท เบิกจ่าย 138,554.54 บาท โดยมี
กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกร จ านวน 260 รายด าเนินการอบรมไปเรียบร้อยแล้ว เหลือข้ันตอนติดตามผล ซึ่งมี 3 
ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์,พฤษภาคม,ตุลาคม 

โครงการประมงอาสา ได้รับงบประมาณ 43,160 บาท เบิกจ่าย 42,475 บาท โดยมีกิจกรรมคัดเลือกประมง
อาสาจ านวน 30 รายเพื่อเป็นผู้ช่วยประมงในด้านต่างๆ  

โครงการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้รับงบประมาณ 64,900 บาท เบิกจ่าย 11,491.00 บาท โดยได้
ด าเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน จ านวน 5 แห่ง คือ ร.ร. ตชด.บ้านโรงเลื่อย อ าเภอละหานทราย , ศกร.ตชด. 
ทรัพย์ทรายทอง อ าเภอปะค า , โรงเรียนบ้านโคกสูง อ าเภอกระสัง , ร .ร.วัดสระทอง และ ร.ร.ฤาษีสถิตย์  
อ าเภอนาโพธิ์ อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วรอมอบปัจจัยการผลิต 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับงบประมาณ 166,490 บาท เบิกจ่าย 116,150.96 บาท โดยมีกิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ  

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับงบประมาณ 368,000 บาท เบิกจ่าย 
111,118.00 บาท โดยมีการด าเนินการพัฒนาศูนย์หลัก 23 ศูนย์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
จัดท าแปลงเครือข่าย ขอให้ประมงอ าเภอด าเนินการแจ้งประธานศูนย์ ศพก.เสนอโครงการจัดท าแปลงสาธิ ตด้าน
การประมงตามระเบียบว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุน และส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกร 

/โครงการ... 
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โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับงบประมาณ 84,420 บาท เบิกจ่าย 21,855 บาท โดยได้ด าเนินในอ าเภอล า
ปลายมาศและอ าเภอช านิ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 177 ราย  

โครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer ได้รับงบประมาณ 86,000 บาท เบิกจ่าย 60,430 บาท โดย
ด าเนินกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกร จ านวน 200 ราย ได้ด าเนินการอบรมเกษตรกรจ านวน 200 ราย ครั้งที่ 1   
ไปเรียบร้อยแล้วและคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 4 รายเพื่อถอดบทเรียน อบรมครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 
2560 –  31 กรกฎาคม 2560  

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ได้รับงบประมาณ 167,610 บาท เบิกจ่าย 21,621.00 บาท 
โดยมีการด าเนินกิจกรรมคัดเลือกแหล่งน้ า/แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้คัดเลือกแหล่งน้ าที่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 7 ต าบล
ทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ า เรียบร้อยแล้ว 

โครงการควบคุมการท าการประมง โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ การตรวจปราบปราม การเลี้ยง
ปลาในกระชัง การขึ้นทะเบียนกุ้งก้ามแดง การเพาะเลี้ยงจระเข้ การส ารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ า กา รส ารวจ
ผลผลิตการจับสัตว์น้ า การประชุมคณะกรรมการประมงฯ  

งบจังหวัด ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
ด าเนินการคัดเลือกและอบรมเกษตรกรจ านวน 160 ราย กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าชุมชน ด าเนินการคัดเลือก
แหล่งน้ าจ านวน 23 แห่ง กิจกรรมประมงโรงเรียน โดยด าเนินการคัดเลือกโรงเรียน 23 แห่ง กิจกรรมใช้น้ าอย่างรู้
คุณค่า โดยด าเนินการคัดเลือกและอบรมเกษตรกรจ านวน 70 ราย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรตามมติรัฐมนตรี กรมประมงมีหน้าที่ให้
ความรู้ด้านการประมง เป้าหมายทั้งประเทศ 300 ราย ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ
ความถูกแล้ว จ านวน 99 ราย เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในเขตุป่าสงวนแห่งชาติ เขาพนมรุ้ง ตั้งอยู่ในเขต
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติและอ าเภอประโคนชัย กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกและการบริหารจัดการ
แหล่งน้ า ผลการปฏิบัติงานอยู่ในขันตอนการรับสมัครเกษตรกรและการคัดเลือกแหล่งน้ า                                                                                                                                             

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ 

นายฤทธิกร ศรแก้ว : ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
บุรีรัมย์ดังนี้ 

กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยตามแหล่งน้ าธรรมชาติ งบประมาณที่ได้รับ 5,025,100 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 1,992,195.23 บาท การเบิกจ่าย 39.64 % ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า (ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาไน  
ปลายี่สกเทศ) แผนผลิต จ านวน 8,000,000 ตัว/ปีผลการผลิตถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 4,470,000 
ตัว ผลการผลิตสัตว์น้ า 55.88 % 
(สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 832,000 ตัว)       
 2. ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า ขนาด 30 กรัม (ปลานิล ปลานิลแดง ปลาตะเพียน ปลาไน ปลายี่สกเทศ  
ปลานวลจันทร์เทศ และปลาหมอ) สนับสนุนให้หน่วยงานกรมประมง จ านวน 23,235 ตัว/ปี ผลการผลิตถึง  
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 10,027 ตัว ผลการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า 43.15 % 

/กิจกรรม... 
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กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
 1. การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์บุรีรัมย์ด้วยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 
 2. การปรับปรุงพันธุ์ปลาไน 
 3. การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ าโขง 

การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์บุรีรัมย์ด้วยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2557 -2560 งบประมารที่ได้รับ 198,440 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 50,000 บาท 
ความก้าวหน้างานวิจัยอยู่ระหว่างการเลี้ยงลูกปลารุ่น F1 และเตรียมเพาะพันธุ์รุ่น F2 

การปรับปรุงพันธุ์ปลาไน ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 - 2560 งบประมาณที่ได้รับ 164,400     
บาท งบประมาณที่ใช้ไป49,620บาทความก้าวหน้า: งานวิจัยปีที่ 3 เลี้ยงปลาไนสายคัดพันธุ์และสายควบคุมรุ่นที่ 
2 ในกระชัง ปัจจุบัน อายุ 5 เดือน 

การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ าโขง ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ  2560 - 2564 
งบประมาณที่ได้รับ 154,920  บาท งบประมาณที่ใช้ไป 48,825 บาทความก้าวหน้างานวิจัยปีที่1อยู่ระหว่าง
เตรียมงาน 

กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงโดยตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามมาตรฐาน
Safety level และ GAP แผนทั้งปี 315 ฟาร์ม ได้รับงบประมาณ 490,600 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
142,601.40 บาท การเบิกจ่าย 29.07 % โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 - ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดเดิมแผนทั้งปี 167 ฟาร์ม ผลการปฏิบัติงาน 84 ฟาร์ม 
 - ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดต่ออายุแผนทั้งปี 88 ฟาร์ม ผลการปฏิบัติงาน 88 ฟาร์ม 
 - ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืดใหม่แผนทั้งปี 60 ฟาร์ม ผลการปฏิบัติงาน 40 ฟาร์ม 
 - ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงแผนทั้งปี 221 ฟาร์ม ผลการปฏิบัติงาน 80 ฟาร์ม 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน  ได้รับงบประมาณ 
194,250 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 175,620 บาท คงเหลือ 18,630 บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร (อบรมเกษตรกร จ านวน 30 ราย) ผลการปฏิบัติงาน อบรมเกษตรกร 30 ราย 
แผนผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ขยาย จ านวน 30,000 ตัวผลผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ขยาย จ านวน 10,000 ตัว 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ได้รับงบประมาณ 562,400 
บาท เบิกจ่าย 206,772 บาท  ผลการเบิกจ่าย 36.77 % โดยมีกิจกรรมผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลานิล ขนาด 30 กรัม 
สนับสนุนให้หน่วยงานกรมประมง 8 แห่งๆ ละ 4,400 ตัวแผนทั้งปี 35,200 ผล 8,800 ตัว 

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณ 108,000 บาท เบิกจ่าย 6,940 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 5.42 % โดยมีกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ตามหลักพันธุศาสตร์ ดังนี้ 
 - ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ เดิม(ตรวจติดตาม)แผนทั้งปี 4 ฟาร์ม ผล 4 ฟาร์ม 
 - ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ต่ออายุ แผนทั้งปี 5 ฟาร์ม ผล - ฟาร์ม 
 - ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ใหม่แผนทั้งปี - ฟาร์ม ผล - ฟาร์ม 
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 /3.3 หน่วย... 
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 3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามน้ าจืดเขื่อนล านางรอง บุรีรัมย์ 

นายเอกชัย เตชะวันโต : ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การด าเนินงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้ าจืดเขื่อนล านางรอง บุรีรัมย์ดังนี้ 

โครงการควบคุมการท าประมง ได้รับงบประมาณ 360,000 บาท เบิกจ่าย 309,782.24บาท คงเหลือ 
50,017.76 บาท แผน 48 ครั้ง ด าเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 24 ครั้ง  สรุปคดีเดือนมีนาคม 
2560 ตรวจยึดอวนทับตลิ่งที่อ าเภอสตึก 1 คดี จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า จ านวน 2 คดีจังหวัดสุรินทร์ 
 ปัญหา/อุปสรรค  
  1. ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย 
  2. สภาพรถยนต์เก่า 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. เน้นประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและเข้าใจง่าย 
  2. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์ 

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท คงเหลือ 
25,000 บาท  ได้ด าเนินการคัดเลือกชุมชน จ านวน 1 แห่ง  
 ปัญหา/อุปสรรค 
 1. เกษตรกรขาดความเข้าใจในโครงการ และขาดความร่วมมือของเกษตรกร  
 2. สภาพรถยนต์เก่า 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เน้นประชาสัมพันธ์และเข้าถึงเกษตรกรให้มากที่สุด 
 2. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์ 

โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รับงบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท แผนการ
ปฏิบัติงานทั้งปี 6 ครั้ง ผลการด าเนินงาน 4 ครั้งจะด าเนินการจัดเวทีการมีส่วนร่วม ณ.เขื่อนล านางรอง อ าเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์และขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมในโครงการจัดเวทีการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  
 ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ขาดการประชาสัมพันธ์ 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. เพิ่มแผนและงบประมาณและออกประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย) 

  4.1 ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
    4.1.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์ : ข้อมูลวันที่ 29 มีนาคม 2560 ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายในงบของกรมประมง 51.03% และเบิกจ่ายในงบพัฒนาจังหวัด 10.50% 
       
 

/4.1.2 เรื่อง... 
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   4.1.2 เรื่อง สลากบ ารุงสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2560 
นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์ : ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือสนับสนุน
สลากบ ารุงสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2560 จ านวน 2 เล่มๆ 20 ฉบับ ราคา
จ านวนฉบับละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านสนับสนุนสลากกาชาด
ดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

  4.2 เรื่อง ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

   4.2.1 เรื่อง โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง 

นายสถิตย์  ปักกะทานัง : ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด าเนินการคัดเลือกแหล่งเป้าหมายที่บ้านซับสมบูรณ์ 
หมู่ 7 ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ า จ านวน 14 ราย 
เรียบร้อยแล้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้ชี้แจงเป้าหมายการด าเนินโครงการฯ และได้ด าเนินการ
สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ มีสมาชิกจ านวน 42 ราย   

 4.2.2 เรื่อง การติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง/กุ้งเครย์ฟิช  

นายสถิตย์  ปักกะทานัง : ให้ประมงอ าเภอจัดท าแผนการติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงของแต่ละอ าเภอและ รายงาน
การข้ึนทะเบียน ทบ 1. ตามแบบฟอร์มที่ได้ส่งให้แล้ว  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

  4.3 เรื่อง ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

นายธงชัย เพิ่มงาม : ชี้แจงการเบิกจ่ายการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกรมประมง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

ที่ได้รับ (บาท) (บาท) (บาท) 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  130,300.00 72,720.00 57,580.00 
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง  275,950.00 138,554.54 137,395.46 
โครงการประมงอาสา  43,160.00 42,475.00 685.00 
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  64,900.00 11,491.00 53,409.00 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  166,490.00 116,150.96 50,339.04 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 368,000.00 111,118.00 256,882.00 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  84,420.00 21,855.00 62,565.00 
โครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer  86,000.00 60,430.00 25,570.00 

รวม 1,219,220.00 574,794.50 644,425.50 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของส านักงานประมงอ าเภอ 

 5.1 ร ายงานผลการปฏิบัติง านขอ ง นายสม เดชดอกจันทร์  ประมงอ าเภอล าปลายมาศ
รับผิดชอบอ าเภอล าปลายมาศ และอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 
2560 ดังนี้ 
  1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 
    - ติดตามผล       1 ครั้ง/13 ราย 
  2) โครงการประมงอาสา 
    - ติดตามผล เกษตรกรรายเก่า     1 ครั้ง/5 ราย 
    - ติดตามผล เกษตรกรรายใหม่     1 ครั้ง/4 ราย 
  3) ควบคุมการท าประมง 
    - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และตรวจปราบปรามผู้กระท าผิด 3 ครั้ง
  4) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
   - ตรวจสอบและส่งมอบพันธุ์ปลา โครงการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ าเพ่ือจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 4 ครั้ง/ 4 แห่ง/ 400,000 ตัว 
   - เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จ านวน 1 ครั้ง  
   - ร่วมปรับปรุงศูนย์ ศพก. หลัก อ าเภอล าปลายมาศ 1 แห่ง อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 แห่ง 
รวม 2 แห่ง 
   - ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 23 ราย 
   - ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) พ้ืนที่อ าเภอล าปลายมาศ จ านวน 51 ราย  
   - ร่วมหน่วยราชการอ่ืน อบรมเกษตรกรตามโครงการ ศพก.หลัก อ าเภอล าปลายมาศ จ านวน 
1 แห่ง/เกษตรกร 50 ราย อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ านวน 1 แห่ง/ เกษตรกร 50 ราย 
   - ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการของเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  
ปี 2560 รวม 3 ครั้ง เกษตรกร 41 ราย  
   - ด าเนินการกิจกรรมพบปะ หารือ 3 ประสานหลัก และร่วมให้ค าแนะน าการท าแผนการผลิต
ของเกษตรกร โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2560 อ าเภอล าปลายมาศ  
1 ครั้ง/37 ราย อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 ครั้ง/28 ราย 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายภานุพันธุ์  วรรณสุรชาติ ประมงอ าเภอนางรอง รับผิดชอบ
อ าเภอนางรอง อ าเภอช านิ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 2560ดังนี้ 

   1) โครงการประมงอาสา 
   - ติดตามผลรายเก่า      6 ครั้ง/6 ราย 
   - ติดตามผลรายใหม่      5 ครั้ง/5 ราย 
   2) โครงการเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ 
   - ติดตามผล       20 ครั้ง/20 ราย 
   - มอบปัจจัยการผลิต        1 ครั้ง/20 ราย 
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  3) โครงการลดพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเพ่ือปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์น้ า 
   - ติดตามผล       28 ครั้ง/28 ราย 
  4) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ าประมงโรงเรียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560 
  ติดตามผล        3 แห่ง/3 ครั้ง 
   (1) โรงเรียนบ้านโคกตะโก ม. 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง  
   (2) โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ม. 4 ต.หนองปล่อง อ.ช านิ  

  (3) โรงเรียนบ้านตะโก (วันครู 2501) ม. 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ 
 5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560 
  - ติดตามผลเพ่ือเตรียมความพร้อมรับปัจจัยการผลิต  1 ครั้ง 
   (ยังไม่พร้อมรับปัจจัยการผลิต คาดว่าเดือนพฤษภาคม 2560) 
 6) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ าประมงหมู่บ้าน 
  ติดตามผล         3  ครั้ง 
  (1) หนองโสน หมู่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง                      
  (2) หนองส าโรง หมู่ 2 ต.ช่อผกา อ.ช านิ  
  (3) หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ   
  ปล่อยพันธ์ปลา  (แห่งละ 50,000 ตัว)    2 แห่ง 
  (1) หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ ปล่อยปลา 8 มี.ค. 60 
  (2) หนองส าโรง หมู่ 2 ต.ช่อผกา อ.ช านิ ปล่อยปลา 15 มี.ค. 60 
 7) โครงการควบคุมการท าการประมง 
  ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ   2 ครั้ง 
  - ที่ ศพก. ช านิ อ าเภอช านิ     1 ครั้ง/50 คน 
  - ที่ ศพก. นางรอง อ าเภอนางรอง    1 ครั้ง/50 คน 
  - ที่ศาลา ม. 8 ต. หนองโสน อ.นางรอง    1 ครั้ง/200 คน 
  ตรวจปราบปรามผู้กระท าผิด พรก.การประมง    1 ครั้ง 
  - ที่ฟาร์มกุ้งก้ามแดง ม. 2 ต. หนองปล่อง อ. ช านิ    
 8) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  - จัดพบปะ 3 ประสาน ที่ประชุมอ าเภอช านิ   1 ครั้ง 
  - จัดท าแผนการผลิต      97 ราย 
  - จัดประชุมคณะท างานระดับต าบล    1 ครั้ง 
  - จัดประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ    1 ครั้ง 
  - จัดส่งสรุปรายงานประจ าเดือน    1 ครั้ง 
 9) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า 
  - ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ า     3 กลุ่ม/3 ครั้ง 
 10) โครงการ 1 ต าบล 1 แหล่งน้ า ติดตามผลการด าเนินงาน 
  - หนองสี่เหลี่ยม ม.8 ต.หนองโสน อ.นางรอง   4 ครั้ง 

  11) งานอ่ืนๆ 
  - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ 1 ครั้ง 
  - ประชุมประจ าเดือนก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 1 ครั้ง 
 - ประชุมประจ าเดือนส านักงานประมงจังหวัด   1 ครั้ง 
  

/13) ปัญหา... 
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 13) ปัญหา/อุปสรรค     - ไม่มี – 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช  สิงห์ดี  ประมงอ าเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อ าเภอละหานทราย อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอปะค า สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 2560  
ดังนี้ 
  1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
    - ติดตามแนะน าส่งเสริม 2 ครั้ง/2 แห่ง 
  2) โครงการอาหารปลอดภัย 
   - ส ารวจสถิติการประมงในแหล่งน้ า 69 ราย 
  3) โครงการประมงอาสา 
    - ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า 2 ครั้ง/2 ราย 
    - ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่ 2 ครั้ง/4 ราย 
  4) ควบคุมการท าประมง 
    - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 2 ครั้ง 
  5) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
   - ตรวจสอบและรับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม/มอบ
ใบรับรอง (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) จ านวน 5 ราย 
   - เข้าร่วมและติดตาม โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงในเขตพ้ืนที่
อ าเภอละหานทราย อ าเภอปะค า และอ าเภอโนนดินแดง 
   - การฝึกอบรมโครงการการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า (งบพัฒนาจังหวัด) เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ 
ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือคนพิการ 
   - การติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตพ้ืนที่อ าเภอละหาน
ทราย อ าเภอปะค า และอ าเภอโนนดินแดง จ านวน 3 แห่ง 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวทิพาวรรณ  นพรัตน์ ประมงอ าเภอสตึก รับผิดชอบ
อ าเภอสตึก อ าเภอคูเมือง และอ าเภอแคนดง สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 2560  ดังนี้ 

  1) ควบคุมการท าการประมง 
   - ตรวจปราบปราม      1 ครั้ง 
   - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   6 ครั้ง 
  2) การส ารวจสถิติด้านการประมง 
   - ส ารวจสถิติการประมงในแหล่งน้ า    78 ราย 
  3) การข้ึนทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   - รับแบบค าขอ      1 ราย 
   - ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม (รายใหม่)  1 ราย 
  4) การครอบครองสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) 
   - รับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ    2 ราย 
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  5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 
   - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า      2 แห่ง/200,000 ตัว 
   - ติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ    3 ครั้ง 
  6) โครงการประมงโรงเรียน (งบพัฒนาจังหวัด) 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน    3 แห่ง/30 ราย 
   - ถ่ายทอดความรู้ให้คณะกรรมการ    3 ครั้ง/30 ราย 
  7) กิจกรรมอื่นๆ  
   - เข้าร่วมประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอ าเภอสตึก ในวันที่ 2 มี.ค. 60 
   - เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุมอ าเภอสตึก ในวันที่ 2 มี.ค. 60 
   - อบรมเกษตรกร ศพก. อ าเภอสตึก ในวันที่ 9 มี.ค. 60 
   - อบรมครู และนักเรียน โครงการประมงโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน ในวันที่ 16 มี.ค. 60 
   - พบปะเกษตรกร 3 ประสาน อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 มี.ค. 60 
   - พบปะเกษตรกร 3 ประสาน อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 มี.ค. 60 
   - พบปะเกษตรกร 3 ประสาน อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 22 มี.ค. 60 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 5.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวร าไพ  บุญทวี ประมงอ าเภอบ้านกรวด รับผิดชอบ
อ าเภอบ้านกรวดอ าเภอประโคนชัย และอ าเภอพลับพลาชัย สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 2560 
ดังนี้ 

   1) โครงการประมงอาสา 
  - ติดตามผล เกษตรกรรายใหม่     3 ครั้ง/3 ราย 
   2) ควบคุมการท าการประมง 
  - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   4 ครั้ง 
   3) การส ารวจสถิติด้านการประมง 
  - ส ารวจสถิติการประมงในแหล่งน้ า    124 ราย 
 4) การข้ึนทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  - รับแบบค าขอ       4 ราย 
  - ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม (รายใหม่)   4 ราย 
  - ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)    4 ราย 
 5) การครอบครองสัตว์น้ าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) 
  - รับค าขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ    1 ราย 
 6) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 
  - เตรียมแห่งน้ า       2 ครั้ง 
  - ติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ    1 ครั้ง 
 7) โครงการเลี้ยงสัตว์น้ าโดยใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
  - ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร     1 ครั้ง/5 ราย 
 8) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
  - ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้น า (การจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ)  2 แห่ง/100 ราย 
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 9) โครงการส่งเสริมทฤษฎีใหม่ 
  - ติดตามผลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ     130 ราย 
  - อ าเภอบ้านกรวด       65 ราย 
  - อ าเภอประโคนชัย       65 ราย 
  - เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 5 ประสานฯ     2 ครั้ง 
 10) กิจกรรมอื่น ๆ 
  - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อ าเภอบ้านกรวด วันที่ 1 มี.ค. 60 1 ครั้ง 
  - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบ้านกรวด วันที่ 2 มี.ค. 60 1 ครั้ง
  - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนและติดต่อราชการ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 3,30 
มี.ค. 60 2 ครั้ง  
  - เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดประจ าปี 2560 ครั้งที่ 
2 วันที่ 6 มี.ค. 60  1 ครั้ง 
  - เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู - จุ๊บโกกี และการเชื่อมต่อ
กระแสไฟฟ้า วันที่ 7 มี.ค. 60 1 ครั้ง 
  - ร่วมตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าฯ วันที่ 8,10,14 มี.ค. 60 6 แห่ง 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

  5.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์  โยธาวงศ์ ประมงอ าเภอหนองกี่  รับผิดชอบอ าเภอ
หนองกี่ อ าเภอโนนสุวรรณ และอ าเภอหนองหงส์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้ 

 1) โครงการประมงโรงเรียน 
  - ติดตามแนะน าการส่งเสริม     3 ครั้ง/30 แห่ง 
 2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน (ปลาตะเพียน) 
   - ติดตาม แนะน าการส่งเสริม     1 ครั้ง/15 ราย 
 3) โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ าชุมชน เพ่ือจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 
   - ติดตามผล       3 ครั้ง/3 แห่ง 
 4) แผนงานบริหารจัดการด้านการประมง 
   - ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   2 ครั้ง 
   - ตรวจปราบปรามฯ      1 ครั้ง 
 5) โครงการอาหารปลอดภัย 
   - ส ารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   133 แห่ง 
 6) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 
   - ติดตามผล       1 ครั้ง/30 ราย 
 7) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
   - ติดตามผลเกษตรกร      1 ครั้ง/1 ราย 
 8) โครงการประมงอาสา 
   - ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า     2 ครั้ง/ 2 ราย 
   - ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่     1 ครั้ง/ 4 ราย  
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 9) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ  
  - ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอหนองก่ี 1 ครั้ง 
  - ร่วมประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอหนองก่ี 1 ครั้ง 
  - ร่วมงานการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจ าปี  2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 
2560 บริเวณศาลาประชาคมอ าเภอหนองก่ี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศาลาการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) อ าเภอหนองก่ี ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่บ้านหนองตาด า หมู่ที่  3 ต. เย้ยปราสาท อ. หนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - ร่วมออกหน่วยศูนย์ด ารงธรรม...ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ บริเวณโรงเรียน
ชุมชนบ้านดอนอะราง หมู่ที่ 2 ต. ดอนอะราง อ. หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  
  - ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด วันที่ 23 มีนาคม 
2560 เวลา 10.00 น. จ านวนเกษตรกร 50 ราย ที่ ศพก. บ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 ต. หนองชัยศรี อ. หนอง
หงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด วันที่ 23 มีนาคม 
2560 เวลา 14.00 น. จ านวนเกษตรกร 62 ราย ที่ ศพก. บ้านหนองตาด า หมู่ที่ 3 ต. เย้ยปราสาท อ. หนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์   

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

  5.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวประภาพรรณ บุญรอด ประมงอ าเภอกระสัง รับผิดชอบ
อ าเภอกระสัง อ าเภอห้วยราช และอ าเภอบ้านด่าน  สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้ 

 1) โครงการอาหารปลอดภัย 
  - คัดเลือกฟาร์ม (SL 10)     10 ฟาร์ม 
  - ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง    1 ครั้ง 
 2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ประมงโรงเรียน) 
  - คัดเลือกคณะกรรมการฯ     10 ราย 
  - ฝึกอบรม       1 ครั้ง 
  - ติดตามผลการปฏิบัติงาน     1 ครั้ง 
 3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 
  - คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ    30 ราย 
 4) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา 
  - คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ    3 ราย 
  - อบรม       1 ครั้ง 
  - ติดตามผล       1 ครั้ง 
 5) โครงการควบคุมการท าการประมง 
   - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   2 ครั้ง 
   - ตรวจปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายประมง   1 ครั้ง  
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 6) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ  
  - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
  - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   
  - ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตรวจรับพันธุ์ปลา หนองบุตาแก้ว หมู่ที่ 9 ต าบลอีสานเขต อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
  - ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตรวจรับพันธุ์ปลา หนองหัวหมู หมู่ที่ 8,13 ต าบลดงพลอง อ าเภอ
แคนดง 
  - ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตรวจรับพันธุ์ปลา หนองตาด หมู่ที่ 2 ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง 
  - ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตรวจรับพันธุ์ปลา หนองสิม หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง 
  - ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตรวจรับพันธุ์ปลา หนองเต่า หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอนาโพธิ์ 
     - ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตรวจรับพันธุ์ปลา หนองสองห้อง หมู่ที่ 6 ต าบลกู่สวนแตง อ าเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ 
  - ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตรวจรับพันธุ์ปลา หนองส าโรง หมู่ที่ 2 ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ 
  - ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการประมง ณ ศูนย์ ศพก. บ้านหนองปุ่น ต าบลสองชั้น อ าเภอ
กระสัง 
  - เข้าร่วมประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอ าเภอบ้านด่าน 
  - เข้าร่วมประชุม คณะท างานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอ าเภอ ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอ าเภอกระสัง 
  - เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเป็นพ่ีเลี้ยงการจัดท าแผนการผลิตทางการ
เกษตร ณ ศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ต าบลโคกเหล็ก อ าเภอห้วยราช 
  - ร่วมงานอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วันบ้านตาเบ้า ต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 5.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายวิชยันตร์  จันทะโสต ประมงอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ รับผิดชอบ
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอพุทไธสง และอ าเภอนาโพธิ์  สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้ 

  1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 
   - ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร     3 ครั้ง/10 ราย 
  2) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 
   - ติดตามผลการปฏิบัติงาน      1 ครั้ง/30 ราย 
  3) โครงการประมงอาสา 
   - ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายใหม่    1 ครั้ง/1 ราย 
  4) ควบคุมการท าประมง 
   - ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า   1 ครั้ง 
  5) โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
   - ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์   1 ครั้ง 
   - ร่วมประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอเมืองบุรีรัมย์   1 ครั้ง 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  :  ๑2.3๐ น. 
 
 
 

 

 
 

   
 

(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวภัทราวรรณ  หลับรัมย์) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 


