รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 11/๒๕๕9
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
2. นายสมบุญ ธัญญาผล
3. นายธงชัย เพิ่มงาม
4. นายสมเดช ดอกจันทร์
5. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ
6. นายสุบงกช สิงห์ดี
7. นางสาวราไพ บุญทวี
8. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
9. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
10. นายนพดล ชุมพล
11. นางสาอางค์ แก้วสอน
12. นายสถิตย์ ปักกะทานัง
๑3. นายโยธิน เลือดกุมภา
14. นายกรกต มุ่งดี
15. นายนพดล สุภผล
16. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
17. นายอิสระ รักพินิจ

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ประมงอาเภอลาปลายมาศ
ประมงอาเภอนางรอง
ประมงอาเภอละหานทราย
ประมงอาเภอบ้านกรวด
ประมงอาเภอหนองกี่
ประมงอาเภอกระสัง
ประมงอาเภอเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพรรณทิพา บุรีรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
2. นายเจษฎากร สายตา
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด
เขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : 13.0๐ น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ระเบียบ…

- ๒ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ทางสานักงานฯ ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ และหน่วย
บริหารจัดการประมงน้าจืดเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ และ
การขอความร่วมมือต่างๆ
๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
จากที่ได้เข้าร่ว มประชุมหั วหน้าส่ว นราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่
10/2559 ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีเรื่อง
ควรแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1.1 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 6 ราย
1) นายสุทธิพร ณ นคร ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
2) นายไกรสร อนิวรรตน์ ตาแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดพะเยา ย้ายมาดารงตาแหน่ง
นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
3) นายสิ ท ธิชั ย เทพภู ษา ตาแหน่ง เดิ ม ผู้ อานวยการศู นย์ เทคโนโลยีก ารฝึ ก อบรม
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์
4) นายณรงค์ จันทร์ทอง ตาแหน่งเดิม นายอาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมา
ดารงตาแหน่ง สรรพากรพื้นที่บุรีรัมนายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5) นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ ตาแหน่งเดิม นายอาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6) นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิ วัฒ น์ ตาแหน่งเดิ ม โยธาธิการและผั งเมือ งจังหวั ด
หนองบัวลาภู ย้ายมาดารงตาแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
1.1.2 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 8 ราย
1) นายสุทธิโ รจน์ เจริญธนะศักดิ์ ตาแหน่งเดิม หัว หน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอแคน
ดง จังหวัดบุรีรัมย์
2) นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ ตาแหน่งเดิม จ่าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3) นายเสนีย์ มะโน ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
4) นายวินัย โตเจริญ ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์
5) นายนิมต ปัทมเจริญ ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
/6) นางสาว...

- ๓6) นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอ
พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
7) นายสมชาย คอประเสริฐศักดิ์ ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอบ้าน
ด่าน จังหวัดบุ รีรั มย์ ได้รับ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้ อานวยการสู ง) อาเภอล าปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
8) นายอาเภอณัฐพล ยืนยิ่ง ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ (ผู้อานวยการต้น) อาเภอชานิ
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
1.1.3 เรื่อง สรุปสถานการณ์สินค้าข้าวของจังหวัดบุรีรัมย์
ภาวะราคารับซื้อข้าวเปลือก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ราคาปรับตัวสูงขึ้น จาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา ข้าวเปลือกความชื้น 25% - 30% ราคา 7,100 – 7,800 บาท/ตัน สาหรับข้าวแห้ง
ความชื้นไม่เกิน 15% ราคา 8,900 - 9,500 บาท เนื่องจากมาตรการขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการ
ขายโดยการตากข้าวให้แห้ง และรอการจาหน่ายในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการ
ขายกับ ธกส. ทาให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้น
1.1.4 เรื่อง พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราช
กุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบาเพ็ญกุศลครบกาหนดปัญญาสม
วาร (50 วัน) จานวน 89 รูป ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 28
พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 (9 วัน) บุคลากรท่านใดสนใจ สามารถแจ้งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา
1.1.5 เรื่อง โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือนธันวาคม 2559
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยให้ความสาคัญต่อการบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนละ 1 ครั้ง สาหรับการออกหน่วยปฏิบัติงาน
โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจาเดือนธันวาคม 2559 กาหนดจัด
ขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๕9 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 10 ตาบลทุ่งจังหัน อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 10/
๒559 เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕9
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ ๓ เรื่ อ ง การหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ ก รรมสั ต ว์ น้ าบุ รี รั ม ย์
หน่วยป้องกันและปราบปรามน้าจืดเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์ และสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
/3.1 เรื่อง...

- ๔3.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : มีคาสั่งกรมประมง ที่ 1189/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ โดยให้ประมงจังหวัด เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กรมประมงทั้งราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัด รวมถึงราชการบริหารส่วนกลาง
ทีม่ ีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นแต่มีหน้าที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นด้วย เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่สานักงาน
ประมงจังหวัดที่ประมงจังหวัดมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ในส่วนของสานักงานประมงจังหวัด
บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้คุณ ธงชัย เพิ่มงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่ งเสริมอาชีพการประมงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
อานาจหน้าที่
1. ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงและหน่วยงานอื่น รวมทั้งภาคเอกชน
และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงให้เป็นเอกภาร มีระบบสั่งการ
แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาด้านการประมงที่เป็นรูปธรรมในภาพรวม
2. บูรณาการการบริหารจัดการการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรของหน่วยงานใน
สังกัดกรมประมงที่อยู่ในเขตจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการประมง มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
3. ให้ประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จมีหน้าที่ ดังนี้
3.1 เป็นผู้แทนกรมประมงในจังหวัด
3.2 เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนเงินเดือนให้แก่หัวหน้า
หน่ ว ยงานในสั งกัด กรมประมง ที่ ตั้ง อยู่ ใ นเขตจั งหวัด ทั้ง ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิภ าคและราชการบริ ห าร
ส่วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
4. ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่อยู่ในเขตจังหวัดทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ
5. เมื่อคณะกรรมการขับ เคลื่ อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว ให้รายงานอธิบดีกรมประมงทราบด้วย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
นางสาวพรรณทิพา บุรีรัตน์ : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
สนับสนุนพันธุ์ปลาจานวน 200,000 ตัว หากศูนย์ฯ มีพันธุ์ปลาเพิ่ม จะสนับสนุนพันธุ์ปลาอีกรอบประมาณ
ปลายเดือนมกราคม 2560 และทางศูนย์ฯ ขอรายชื่อเกษตรกร GAP levelและ Safety level
โยธิน เลือดกุมภา : จะส่งสรุปรายชื่อเกษตรกรให้ในวันพรุ่งนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
นายเจษฎากร สายตา : สรุปผลการจับกุมของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลานางรอง
บุรีรัมย์ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจานวนทั้งหมด 4 คดี ผู้ต้องการจานวน 4 ราย คดีโพงพางจานวน 2
คดี ที่ลาน้าชี อาเภอกระสังเขตติดต่อกับอาเภอเมืองสุรินทร์ ผลการดาเนินคดี ตรวจยึดโพงพางจานวน 9 ปาก
และคดีช็อตซึ่งมีความผิดตามมาตรา 60 จานวน 2 คดี ที่ตาบลโคกล่าม อาเภอลาปลายมาศ
/โครงการ...

- ๕โครงการยุวประมง คัดเลือกที่โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี การจัดการโนนดินแดง ดาเนินการอบรม
ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 พิธิเปิด วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ขอเชิญร่วมเป็น
เกียรติในงานด้วยครับ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
4.1 ผลการดาเนินงานกลุม่ บริหารและยุทธศาสตร์
4.1.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
นางสาอางค์ แก้วสอน : เกี่ยวกับเรื่องเงินยืมของงบพัฒนาจังหวัด ตอนนี้เงินออกแล้ว ให้ประมงอาเภอแจ้ง
ปรับเปลี่ยนแผนวันที่จะอบรมเกษตรกรด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน
ดังนี้
4.2.1 พิ ธ ี ป ล่ อ ย พั น ธุ ์ ส ั ต ว์ น้ า เ พื ่ อ บ าเพ็ ญ เป็ น พระราชกุ ศ ล 50 วั น พระบาทส ม เ ด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์ อาเภอสตึก และเทศบาลตาบลศรีสตึก
ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เพื่ อ บาเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอนุสรณ์
แก้ว กังวาล ผู้ ว่าราชการจั งหวัดบุรี รั มย์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น.
ณ หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตาบลสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สั ตว์น้าจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ ประกอบด้วย พันธุ์ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน และปลายี่สก
เทศ จานวน 1,000,000 ตัว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) สนับสนุนพันธุ์
ปลากะโห้ จานวน 80 ตัว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาบึก จานวน
9 ตัว รวมพันธุ์สัตว์น้าทั้งสิ้น 1,000,089 ตัว
4.2.2 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง
ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง มี อาเภอพุทไธสง อาเภอ
ปะคา อาเภอแคนดง อาเภอคูเมือง ซึ่งขอให้ดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ ป ระสบภั ย ด้ านการเกษตรตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ การช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
4.2.3 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
ให้ประมงอาเภอจัดทาแผนการดาเนินงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้าน ของสานักงานประมงอาเภอ ประจาปี 2560 ส่งให้จังหวัด ตามแผนการปล่อยพันธุ์ปลา
/จะปล่อย...

- ๖จะปล่อยเมื่อไหร่ ชนิดปลาที่ต้องการมีอะไรบ้าง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
4.3.1 โครงการ/กิจกรรม กรมประมง ประจาปีงบประมาณ 2560
นายธงชัย เพิ่มงาม : แผนการอบรมเกษตรกร กรมประมง ปีงบประมาณ 2560
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกร
(1) ประมงอาเภอบ้านกรวด แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 12 ธันวาคม 2559
(2) ประมงอาเภอลาปลายมาศ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 25 ธันวาคม 2559
(3) ประมงอาเภอพุทไธสง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 26 ธันวาคม 2559
(4) ประมงอาเภอนางรอง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 27 ธันวาคม 2559
(5) ประมงอาเภอหนองกี่ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 27 ธันวาคม 2559
(6) ประมงอาเภอกระสังแผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 28 ธันวาคม 2559
(7) ประมงอาเภอละหานทราย แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 28 ธันวาคม 2559
(8) ประมงอาเภอสตึก แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 29 ธันวาคม 2559
2) โครงการ Smart Farmer
(1) ประมงอาเภอละหานทราย แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 27 ธันวาคม 2559
(2) ประมงอาเภอกระสัง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 27 ธันวาคม 2559
(3) ประมงอาเภอลาปลายมาศ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 27 ธันวาคม 2559
(4) ประมงอาเภอนางรอง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 28 ธันวาคม 2559
(5) ประมงอาเภอหนองกี่ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 28 ธันวาคม 2559
(6) ประมงอาเภอพุทไธสงแผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 29 ธันวาคม 2559
(7) ประมงอาเภอบ้านกรวด แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 29 ธันวาคม 2559
(8) ประมงอาเภอสตึก แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 29 ธันวาคม 2559
4.3.2 โครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2560
นายธงชัย เพิ่มงาม : แผนการอบรมเกษตรกรงบพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2560
1) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชน
(1) ประมงอาเภอพุทไธสง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 6 ธันวาคม 2559
(2) ประมงอาเภอลาปลายมาศ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 6 ธันวาคม 2559
(3) ประมงอาเภอสตึก แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 7 ธันวาคม 2559
(4) ประมงอาเภอละหานทราย แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 7 ธันวาคม 2559
(5) ประมงอาเภอกระสัง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 8 ธันวาคม 2559
(6) ประมงอาเภอหนองกี่ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 8 ธันวาคม 2559
(7) ประมงอาเภอบ้านกรวด แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 9 ธันวาคม 2559
(8) ประมงอาเภอนางรอง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 9 ธันวาคม 2559
2) โครงการประมงโรงเรียน
(1) ประมงอาเภอลาปลายมาศ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 7 ธันวาคม 2559
(2) ประมงอาเภอนางรอง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 8 ธันวาคม 2559
/(3) ประมง...

- ๗(3) ประมงอาเภอพุทไธสง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 13 ธันวาคม 2559
(4) ประมงอาเภอละหานทราย แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 14 ธันวาคม 2559
(5) ประมงอาเภอหนองกี่ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 14 ธันวาคม 2559
(6) ประมงอาเภอสตึก แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 15 ธันวาคม 2559
(7) ประมงอาเภอบ้านกรวด แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 16 ธันวาคม 2559
(8) ประมงอาเภอกระสัง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 16 ธันวาคม 2559
3) โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย
(1) ประมงอาเภอพุทไธสง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 19 ธันวาคม 2559
(2) ประมงอาเภอบ้านกรวด แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 19 ธันวาคม 2559
(3) ประมงอาเภอนางรอง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 20 ธันวาคม 2559
(4) ประมงอาเภอลาปลายมาศ แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 20 ธันวาคม 2559
(5) ประมงอาเภอละหานทราย แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 21 ธันวาคม 2559
(6) ประมงอาเภอสตึก แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 21 ธันวาคม 2559
(7) ประมงอาเภอละหานทราย แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 22 ธันวาคม 2559
(8) ประมงอาเภอกระสัง แผนการอบรมเกษตรกร วันที่ 22 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
5.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2559
ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
215 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
30 ราย
- ติดตามผล
1 ครั้ง/17 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา
4 ราย
- ติดตามผล เกษตรกรรายเก่า
2 ครั้ง/4 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
4 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ติ ด ตามผลโครงการเพิ่ ม ผลผลิ ต การประมงในแหล่ ง น้า (ปั จ จั ย แห่ ง ความสาเร็ จ
9 ประการ) จานวน 4 ครั้ง/4 แห่ง
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 2 ครั้ง
/ร่วมจัดนิทรรศการ...

- ๘- ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการด้านการประมง ในงานบริการอาเภอเคลื่อนที่ 1
ครั้ง ราษฎรรับบริการ จานวน 77 ราย
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้ง
เครย์ฟิช) จานวน 47 ราย (อาเภอเมือง 10 ราย และ อาเภอลาปลายมาศ 37 ราย)
- ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) อาเภอลาปลายมาศ จานวน 68 ราย อาเภอ
เมือง จานวน 74 ราย รวมทั้งสิ้น 142 ราย
- สารวจและรับสมัครเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2560 ในพื้นที่
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80 ราย
- ประสานงานเตรียมการอบรมโครงการประมงโรงเรียน ตามแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี
2560 จานวน 2 แห่ง
- ประสานงานเตรี ย มการอบรมโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่ งน้าเพื่อจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 จานวน 2 แห่ง
- ประสานงานเตรี ยมการอบรมโครงการส่ งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรการเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดินเพื่ออาหารปลอดภัย ตามแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 จานวน
15 ราย
- แก้ไขข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) ที่เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องและข้อมูล
อื่นในพื้นที่อาเภอลาปลายมาศ จานวน 78 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา
4 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
2 กลุ่ม/2 ครั้ง
3) โครงการอาหารปลอดภัย (SL)
- ชี้แจงโครงการ/รับสมัคร
10 ราย
4) ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน/การปรับปรุงทะเบียน (ทบ.1) 72 ราย
- อาเภอนางรอง
59 ราย
- อาเภอชานิ
13 ราย
5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หลังครัวเรือนเพื่อการแปรรูป บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
หมู่ 8 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง
- ติดตามผลการเลี้ยงปลาดุก
1 ครั้ง/28 ราย
6) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง 4 ครั้ง
7) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้าประมงโรงเรียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560
- เตรียมการฝึกอบรมกรรมการโรงเรียน
3 แห่ง
(1) โรงเรียนบ้านโคกตะโก ม. 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง กรรมการ 11 คน
/(2) โรงเรียน...

- ๙(2) โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ม. 4 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ กรรมการ 13 คน
(3) โรงเรียนบ้านตะโก (วันครู 2501) ม. 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ 14 คน
8) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560
- เตรียมการฝึกอบรมเกษตรกร
40 ราย
9) โครงการส่งเสริมการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560 จานวน 15 ราย
- เตรียมการฝึกอบรมเกษตรกร“ผู้พิการ”
10 ราย
- เตรียมการฝึกอบรมเกษตรกร“ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ”
5 ราย
10) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้าประมงหมู่บ้าน
คัดเลือกแหล่งน้า 3 แห่ง
- หนองโสน หมู่ 12 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง
พื้นที่ 22 ไร่
- หนองสาโรง หมู่ 2 ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ
พื้นที่ 15 ไร่
- หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ตาบลอีสานเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 22 ไร่
เตรียมการอบรมกรรมการแหล่งน้า 3 แห่ง
- หนองโสน หมู่ 12 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง
กรรมการ 10 คน
- หนองสาโรง หมู่ 2 ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ
กรรมการ 10 คน
- หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ตาบลอีสานเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 10 คน
11) โครงการควบคุมการทาการประมง
ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 5 ครั้ง
- ที่บ้านทุ่งสันติสุข หมู่ 11 ตาบลชุมแสง อาเภอนางรอง
1 ครั้ง/300 คน
- ที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 8 ตาบลหนองโสน
1 ครั้ง/10 คน
- ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง/50 คน
- ที่ประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง/609 คน
- ที่โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไทร หมู่ 1 ตาบลหนองไทร อาเภอ
นางรอง 1 ครั้ง
ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.การประมง 2 ครั้ง
- ที่ฟาร์มกุ้งก้ามแดง หมู่ 3 ตาบลชุมแสง อาเภอนางรอง
1 ครั้ง
- ที่ฟาร์มกุ้งก้ามแดง หมู่ 14 ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง
1 ครั้ง
12) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง
เตรียมการจัดตั้งกองทุนฯ 3 แห่ง
- หนองโสนน้อย หมู่ 12 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง
1 แห่ง
- หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ตาบลอีสานเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง
- หนองสาโรง ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ
1 แห่ง
13) งานอื่นๆ
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- ประชุมพิจารณาโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ปี 60 อาเภอนางรอง และ อาเภอชานิ
2 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด
1 ครั้ง
14) ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี /มติ...

- ๑๐ มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน
2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
50 ราย
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
30 ราย
3) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา
4 ราย
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ตรวจสอบและรับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้าม
แดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) จานวน 34 ราย
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรเข้าสู่ Smart Farmer จานวน 30 ราย
- คัดเลือกราษฎรที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เข้าร่วมโครงการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า จานวน 5 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี ประมงอาเภอบ้านกรวด รับผิดชอบ
อ าเภอบ้ า นกรวด อ าเภอประโคนชั ย และ อ าเภอพลั บ พลาชั ย สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าเดื อ น
พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกร
2) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา
3) โครงการอาหารปลอดภัย
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
4) โครงการ Smart Farmer
- คัดเลือกเกษตรกร
5) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
6) การสารวจสถิติด้านการประมง
- สารวจสถิติผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- สารวจสถิติฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืด
7) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)
- ปรับปรุงฐานข้อมูล (แก้ไขเลขบัตรประชาชน)

25 ราย
3 ราย
8 ราย
25 ราย
1 ครั้ง
1 ครั้ง
99 ราย
2 ฟาร์ม
78 ราย
38 ราย
/8) การครอบครอง...

- ๑๑ 8) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
14 ราย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
1 ครั้ง
9) การเลี้ยงสัตว์น้าโดยใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
- คัดเลือกเกษตรกร
5 ราย
10) โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย
- คัดเลือกเกษตรกร
15 ราย
11) โครงการประมงโรงเรียน
- คัดเลือกโรงเรียน
3 แห่ง
12) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้า ร่ ว มประชุมหั ว หน้ าส่ ว นราชการอาเภอบ้ านกรวดและประชุ มกานัน/ผู้ ใหญ่บ้า น
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
- เข้ าร่ ว มประชุม เพื่ อเตรียมความพร้อมการออกปฏิ บัติง านของหน่ว ยแพทย์ พอ.สว.
ร่วมกับหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
ในวันที่ 14 และ 23 พฤศจิกายน 2559
- ร่วมออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบ้าน
หนองไม้งาม 2 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบ
อาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน
2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ขึ้นทะเบียน
- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
3) โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกร รายเก่า
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
6) เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้าชุมชน (งบพัฒนาจังหวัด)
- คัดเลือกแหล่งน้า
- ตั้งกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนเพื่อจัดตั้งกองทุนฯ
7) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองหงส์ 1 ครั้ง

2 ครั้ง
6 ฟาร์ม
108 ราย
30 ราย
2 ครั้ง
3 ครั้ง
3 แห่ง
3 แห่ง

/ร่วมประชุม…

- ๑๒ - ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการอ าเภอเพื่ อ พิ จ ารณาโครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพหมู่ บ้ า น
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี 2560 ในวันที่ 17 และ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมอาเภอหนองกี่ ชั้น 2 อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ว มพิธีแสดงความภักดีต่อพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณ
หน้าที่ว่าการอาเภอหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการผลิต
กลุ่มเกษตรกรรายย่อย บ้านโคกรัก หมู่ที่ 11 ตาบลดอนอะราง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล ประมงอาเภอพุทไธสง รับผิดชอบอาเภอ
พุทไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์ สรุ ปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน
2559 ดังนี้
1) โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- คัดเลือกเกษตรกร
2) โครงการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Safety Level)
- คัดเลือกเกษตรกร
3) โครงการประมงโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน
- คัดเลือกโรงเรียน
- จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
- ตรวจปราบปราม
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอพุทไธสง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอพุทไธสง

1 ครั้ง/25 ราย
1 ครั้ง/10 ราย
3 ครั้ง/3 โรงเรียน
3 ครั้ง/30 ราย
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ
5.7 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- คัดเลือกฟาร์ม (SL 10)
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง

10 ฟาร์ม
1 ครั้ง

2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- ติดตามผลเกษตรกร

30 ราย
30 ครั้ง
/3) โครงการ...

- ๑๓ 3) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
3 ราย
4) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายประมง
1 ครั้ง
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- คัดเลือกเกษตรกรโครงการประมงอาสา ในเขตรับผิดชอบ จานวน 3 ราย
- คัดเลือกแหล่งน้าโครงการจัดตั้งกองทุนประมงหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 2 ตาบลโคกเหล็ก
อาเภอห้วยราช
- คัดเลือกเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ในเขตตาบลหนองเต็ง
อาเภอกระสัง จานวน 30 ราย
- ร่วมต้อนรับอธิบดี กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านปรือ อาเภอกระสัง
- ร่วมพิธี “ร่วมพลังแห่งความภักดี ” ที่ว่าการอาเภอกระสัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2559
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ ในวันที่
1 ธันวาคม 2559
- สารวจข้อมูลสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตามบัญชีแนบท้าย (สป 11, 15) ในเขตอาเภอ
กระสัง จานวน 5 ราย และ อาเภอห้วยราช จานวน 1 ราย
- สารวจข้อมูลสถิติด้านการประมง ในเขตอาเภอกระสัง อาเภอบ้านด่าน และ อาเภอห้วย
ราช จานวน 54 ราย
- รับขึ้นทะเบียนกุ้งก้ามแดง ในเขตอาเภอกระสัง จานวน 7 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นายอิสระ รักพินิจ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้จัดทารายงานการประชุม

