รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 10/๒๕๕9
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 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 เจ้า
10. นายนพดล ชุมพล
11. นางสาอางค์ แก้วสอน
12. นายสถิตย์ ปักกะทานัง
13. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
๑4. นายโยธิน เลือดกุมภา
15. นายกรกต มุ่งดี
16. นายนพดล สุภผล
17. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
18. นายอิสระ รักพินิจ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฤทธิกร ศรแก้ว
2. นายเจษฎากร สายตา

นักวิชาการประมงชานาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด
เขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี 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 8 ราย
1) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ตาแหน่งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
2) นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ตาแหน่งเดิม นายอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมา
ดารงตาแหน่ง ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์
3) นายแพทย์ วิ ทิ ต สฤษฎี ชั ย กุ ล ต าแหน่ ง เดิ ม นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
4) นายทรงวุฒิ มณีอินทร์ ตาแหน่งเดิม สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
5) นางอิฐสราชัย ลาพา ตาแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
6) นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ตาแหน่งเดิม นักทัณฑวิทยาชานาญการพิเศษ เรือนจา
พิเศษกรุงเทพ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอนางรอง
7) นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
กาฬสินธุ์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
8) นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดชัยภูมิ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบุรีรัมย์
1.1.2 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย
1) นายดารงชัย เนรมิตตกพงศ์ ตาแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
2) นายเผด็จ หริ่งรอด ตาแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอนางรอง ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดบุรีรัมย์
3) นายสมศักดิ์ ชอบทาดี ตาแหน่งเดิม ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรั มย์ เขต 2 ได้รับ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
1.1.3 เรื่อง รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าว ปี 2559/60 จังหวัดบุรีรัมย์
สถานการณ์การซื้อขายข้าวเปลือก กข.15 ฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ที่ออกสู่ตลาด
ในช่วงระหว่างที่วันที่ 19-23 ตุลาคม 2559 ปรากฏว่า ราคารับซื้อข้าวเปลือกลดลงต่อเนื่อง โดยราคารับซื้อ
ข้าวเปลือก ณ ระดับความชื้น 25-32 % ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตันละ 8,000 – 8,500 บาท วันที่
/20 – 21…

- ๓20 – 21 ตุลาคม 2559 ราคาตันละ 7,000 – 8,000 บาท และในวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559 ราคา
ลดลงเหลือเพียงตันละ 6,500 – 7,000 บาทเท่านั้น โดยผู้รับซื้อแจ้งว่า ผู้ส่งออก แจ้งราคารับซื้อข้าวสาร
ลดลง ส่งมอบปลายทาง ณ กรุงเทพมหานคร เหลือเพียงหาบละ 950 – 1,000 บาท เท่านั้น
จั ง หวั ด บุ รี รั มย์ ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ กษตรกรตากข้ า วและเก็ บ ไว้ ใ นยุ้ งฉางเข้ า ร่ ว ม
โครงการสิน เชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิ ต 2559/60 กับ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรจะได้รับราคา
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,700 บาท โดยเกษตรกรจะได้ค่าเตรียมยุ้งฉางทันทีเมื่ อเข้าร่วมโครงการฯ
ตันละ 1,000 บาท และค่าฝากเก็บตันละ 500 บาท ไม่เกิน 10 ตัน/ราย
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 สามารถแจ้งรายชื่อเพื่อเข้ าร่วมโครงการ
ดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา
1.1.5 เรื่อง โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2559
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ ด าเนิ น โครงการ “หน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ กั บ
ประชาชน” โดยให้ความสาคัญต่อการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่ว ยบริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
เดือนละ 1 ครั้ง สาหรับการออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน” ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ณ บ้านนาเจริญ
หมู่ที่ 7 ตาบลหนองไม้งาม อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 9/๒559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 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
นายฤทธิ ก ร ศรแก้ ว : ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ ก รรมสั ต ว์ น้ าบุ รี รั ม ย์ ยิ น ดี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น พั น ธุ์ ป ลา
แก่ ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เ หมื อ นที่ ผ่ า นมา โดยพิ ธี ป ล่ อ ยพั น ธุ์ ป ลาเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลา จานวน 200,000 ตัว
โดยประมาณ
นายเจษฎากร สายตา : ขอแจ้งทุกท่านทราบ “หน่วยบริหารจัดการประมงน้าจืดเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์ ” ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์ ” และขอความร่วมมือช่วย
ประชาสัมพันธ์พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบ...

- ๔ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
4.1 ผลการดาเนินงานฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
4.1.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
นางสาอางค์ แก้วสอน : ด้วยกรมประมงได้ส่งรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 งวดที่ 1
ให้แก่สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)
124,530 บาท
2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโลโลยีการประมง โครงการประมงอาสา
46,460 บาท
3) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโลโลยีการประมง โครงการส่งเสริมเกษตรกร
ด้านการประมง 159,900 บาท
4) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโลโลยีการประมง งบดาเนินงาน (ค่า
สาธารณูปโภค) 42,850 บาท
5) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 168,000 บาท
6) แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ กิจกรรมบริหารจัดการ
และควบคุมการทาประมง งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 19,200 บาท
7) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การสร้ า งมู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง งบดาเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ 107,300 บาท
8) แผนงานบุ คลากรภาครั ฐ ผลผลิ ต บุคลากรภาครัฐ กิจกรรมแผนงานบุค ลากรภาครั ฐ งบ
บุคลากร ค่าประกันสังคม 18,910 บาท
ขอแจ้งเรื่องส่งใบสาคัญ โดยจะทาการเบิก จานวน 2 ครั้ง/เดือน ดังนี้
- รอบแรก วางวันที่ 15 ของเดือน ตัดยอดส่งใบสาคัญวันที่ 10 ของเดือน
- รอบสอง วางวันที่ 25 ของเดือน ตัดยอดส่งใบสาคัญวันที่ 20 ของเดือน
4.1.2 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการย้ายข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : ด้วยมีหนังสือจากกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว15 ลงวันที่ 4 ตุลาคม
2559 แจ้งแนวทางปฏิบัติการย้ายข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้
/เพื่อให้การ...

- ๕เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงานประมงจังหวัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ตลอดจนแก้ไขปัญหากรณีการออกคาสั่งย้ายซ้าซ้อน
จึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการย้ายข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (กรณีการย้ายภายในจังหวัด)
ดังนี้ การย้ายข้าราชการในสังกัดสานักงานประมงจังหวัดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะพิจารณา
ย้าย ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา ซึ่งมิใช่
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ ยกเว้น การพิจารณาย้ายข้าราชการ
ซึ่งกรมประมงได้กาหนดตาแหน่งในการบริหารงานเป็น หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอาเภอ กรมประมงจะเป็น
ผู้พิจารณาย้าย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายนดังนี้
4.2.1 การตรวจตัดปีส่วนภูมิภาค
ให้ประมงอาเภอกรอกข้อมูลการจัดเก็บเงินรายได้ ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
และจัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนการจัดเก็บเงินรายได้ให้เรียบร้อยไว้รอรับการตรวจ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การตรวจตัดปี โดยมีกาหนดการตรวจดังนี้
1) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ดาเนินการตรวจตัดปี ที่ สานักงานประมงอาเภอลา
ปลายมาศ และ สานักงานประมงอาเภอกระสัง
2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ดาเนินการตรวจตัดปี ที่ สานักงานประมงอาเภอ
บ้านกรวด และ สานักงานประมงอาเภอละหานทราย
3) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดาเนินการตรวจตัดปี ที่ สานักงานประมงอาเภอพุท
ไธสง และ สานักงานประมงอาเภอสตึก
4) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ดาเนินการตรวจตัดปี ที่ สานักงานประมงอาเภอ
หนองกี่ และ สานักงานประมงอาเภอนางรอง
4.2.2 สารวจข้อมูลสถิติการประมง
การสารวจข้อมูลสถิติการประมง ขอให้ประมงอาเภอดาเนินการสารวจข้อมูลให้แล้ว
เสร็ จ ตามแผนที่กรมประมงก าหนด โดยให้ ประมงอาเภอส่ งข้ อมู ล สถิ ติก ารประมงให้ จั งหวั ด ภายใน 30
พฤศจิกายน 2559 เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลให้กรม ภายในเดือนธันวาคม 2559
4.2.3 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
พื้นที่ดังต่อไปนี้
1) วันประกาศ 15 สิงหาคม 2559 อาเภอนาโพธิ์ (ตาบลนาโพธิ์ ตาบลศรีสว่าง
ตาบลบ้านคู ตาบลบ้านดู่ ตาบลดอนกอก)
/๒) วัน...

- ๖2) วันประกาศ 28 กันยายน 2559 อาเภอเฉลิมพระเกียรติ (ตาบลเจริญสุข ตาบล
ตาแป๊ก ตาบลอีสานเขต ตาบลถาวร ตาบลยายแย้มวัฒนา) , อาเภอปะคา (ตาบลปะคา ตาบลหูทานบ) ,
อาเภอนางรอง (ตาบลหนองไทร)
3) วันประกาศ 7 ตุลาคม 2559 อาเภอโนนดินแดง (ตาบลลานางรอง ตาบลโนน
ดินแดง) , อาเภอชานิ (ตาบลโคกสนวน ตาบลหนองปล่อง ตาบลชานิ ตาบลช่อผกา ตาบลเมืองยาง ตาบลละ
ลวด)
4) วั น ประกาศ 27 ตุ ล าคม 2559 อ าเภอคู เ มื อ ง (ต าบลหนองขมาร ต าบล
ปะเคียบ) , อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ (ตาบลหนองแวง ตาบลกู่สวนแตง ตาบลแดงใหญ่ ตาบลทองหลาง และ
ตาบลหนองเยือง) , อาเภอพุทไธสง (ตาบลหายโศก ตาบลบ้านจาน ตาบลบ้านยาง ตาบลมะเฟือง) , อาเภอ
แคนดง (ตาบลดงพลอง ตาบลหัวฝาย ตาบลสระบัว ตาบลแคนดง)
4.2.4 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
ให้ป ระมงอาเภอจัดทาแผนการดาเนินงานตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสั ตว์น้าชุมชน
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ของสานักงานประมงอาเภอ ประจาปี 2560 ส่งให้จังหวัด เพื่อเตรียมดาเนินการตาม
แผน
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
4.3.1 โครงการ/กิจกรรม กรมประมง ประจาปีงบประมาณ 2560
นายธงชัย เพิ่มงาม : โครงการ Agri map การปรับเปลี่ยนพื้นที่เศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม ได้รับการจัดสรรให้
เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 ราย มีประมงอาเภอที่ส่งรายชื่อมาดังนี้ อาเภอนางรอง
17 ราย อาเภอพุทไธสง 10 ราย , อาเภอกระสัง 10 ราย , อาเภอบ้านกรวด 13 ราย , อาเภอละหานทราย
10 ราย ลาปลายมาศ 10 ราย รวม 70 ราย โดยให้การสนับสนุนรายละไม่เกิน 2,300 บาท เฉพาะพันธุ์
สัตว์น้า 3 ตัว/ตารางเมตร
- โครงการเกษตรกรดีเด่น ประมงอาเภอที่ส่งรายชื่อมา มีดังนี้ อาเภอนางรอง เกษตรกร 1
ราย สถาบั น 1 ราย , อาเภอหนองกี่ เกษตรกร 1 ราย , อาเภอกระสัง เกษตรกร 1 ราย ซึ่งได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นคือ นายวิระ เกรัมย์ จากอาเภอกระสัง
- โครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย SL จานวน 60
ราย อาเภอที่ได้ส่งข้อมูลมามีดังนี้ อาเภอนางรอง 10 ราย , อาเภอกระสัง 10 ราย , อาเภอหนองกี่ 6 ราย ,
อาเภอละหานทราย 6 ราย รวม 32 ราย
- โครงการภายใต้โครงการคลินิกเกษตเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
20 ราย ได้แจ้งให้ประมงอาเภอนางรองรับผิดชอบ และกิจกรรมคลินิกเกษตร จานวน 4 ครั้ง คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่กาหนดพื้นที่ในรอบแรก
นายโยธิน เลือดกุมภา : ด้วยกองตรวจราชการ แจ้งให้สานักงานดาเนินการแก้ไขข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) ที่เลขประจาตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 532 ราย โดยขอให้
ส่งข้อมูลไปที่กองตรวจราชการ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ขอให้ประมงอาเภอดาเนินการสารวจเลขประจาตัว
ประชาชนของเกษตรกรในอาเภอที่รับผิดชอบด้วย
/กองตรวจ...

- ๗- กองตรวจราชการให้สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์จัดทาแผนการดาเนินการโครงการ
ประมงอินทรีย์ ปี 2561 – 2564 โดยมีกิจกรรม การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ การฝึกอบรมเกษตรกร
การแปรรูปสัตว์น้าต่อเนื่อง และการติดตามประเมินผล ขอให้ประมงอาเภอดาเนินการสารวจจานวนเกษตรกร
ผู้ดาเนินกิจกรรมนาข้าวในระบบอินทรีย์ในปัจจุบันตามแบบฟอร์มที่ส่งให้
4.3.2 โครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2560
นายธงชัย เพิ่มงาม : สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการส่งเสริมด้านการประมงตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย เป้าหมายเกษตรกร
ที่มีความสนใจการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย ในเขตพื้นที่ 23 อาเภอ เกษตรกร 160
รายของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นการส่งเสริมเลี้ยงปลาตะเพียนขาว เพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป ผลิตปลาส้ม
อาเภอที่ส่งรายชื่อเกษตรกรมามีดังนี้ อาเภอกระสัง 20 ราย , อาเภอนางรอง 40 ราย , อาเภอเมือง 30 ราย ,
อาเภอหนองกี่ 15 ราย , อาเภอละหานทราย 15 ราย รวม 120 ราย
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมงดาเนินการ
กิ จ กรรมที่ 3 ประมงโรงเรี ย นเพื่ อ อาหารกลางวั น เป็ น การขยายผลของโครงการ
พระราชดาริฯ เป้าหมายโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีบ่อเลี้ยงปลาและมีความพร้อม ในเขตพื้นที่ 23 อาเภอ
รวม 23 แห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียน รวมจานวน 230 ราย อาเภอที่ส่งรายชื่อมามีดังนี้ อาเภอกระสัง
3 แห่ง , อาเภอหนองกี่ 3 แห่ง , อาเภอนางรอง 3 แห่ง , อาเภอลาปลายมาศ 2 แห่ง , อาเภอพุทไธสง 3 แห่ง
กิ จ กรรมที่ 4 การเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าโดยใช้ น้ าอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า เป้ า หมายครั ว เรื อ นยากจน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พื้นที่ 23 อาเภอ เกษตรกรจานวน 70 ราย ประมงอาเภอที่ส่งรายชื่อมามีดังนี้ อาเภอ
กระสัง ตกเกณฑ์ จปฐ. 5 ราย ผู้พิการ 35 ราย และ อาเภอนางรองตกเกณฑ์ จปฐ. 5 ราย ผู้พิการ 15 ราย
ขอให้ประมงอาเภอส่งแผนการอบรมมาที่จังหวัด โดยรายละเอียดให้ประสานคุณโยธิน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
5.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ขึ้นทะเบียน
- ติดตามเกษตรกร
- สารวจสถิติการประมงผู้เพะเลี้ยง
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า

5 ครั้ง/5 ราย
10 ฟาร์ม
1 ครั้ง/10 ราย
79 ฟาร์ม
93 ฟาร์ม
/๓) โครงการ...

- ๘3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
1 ครั้ง/40 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล (รายเก่า)
4 ครั้ง/4 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ติ ด ตามผลโครงการเพิ่ ม ผลผลิ ต การประมงในแหล่ ง น้า (ปั จ จั ย แห่ ง ความสาเร็ จ
9 ประการ) จานวน 2 ครั้ง/2 แห่ง
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 1 ครั้ง
- ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการด้านการประมง ในงานบริการอาเภอเคลื่อนที่ 1
ครั้ง ราษฎรรับบริการ จานวน 62 ราย
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้ง
เครย์ฟิช) จานวน 27 ราย (อาเภอเมือง 14 ราย และ อาเภอลาปลายมาศ 13 ราย)
- ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) อาเภอลาปลายมาศ จานวน 157 ราย อาเภอ
เมือง จานวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 190 ราย
- แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้า โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้าเพื่อจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 จานวน 2 แห่ง
- แต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียนตามแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 จานวน 2
แห่ง
- สารวจเกษตรกรผู้ประสงค์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมมาประกอบกิจกรรม
การเลี้ยงสัตว์น้า ตามโครงการ Zoning by Agri Map ปี 2560 จานวน 10 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
ตุลาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
3 กลุ่ม/3 ครั้ง
3) โครงการอาหารปลอดภัย (SL)
- คัดเลือกเกษตรกร
10 ราย
3) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หลังครัวเรือนเพื่อการแปรรูป บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
หมู่ 8 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง
- ติดตามผลการเลี้ยงปลาดุก
1 ครั้ง/78 ราย
4) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง 3 ครั้ง
5) โครงการลดพื้นที่ทานาในพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเพื่อปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์น้า
- คัดเลือกเกตรกร (Agri-map)
17 ราย
๖) โครงการ...

- ๙6) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้าประมงโรงเรียน งบพัฒนาจังหวัด ปี2560
- คัดเลือกโรงเรียน
3 แห่ง
(1) โรงเรียนบ้านโคกตะโก ม. 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง พื้นที่ 0.5 ไร่
(2) โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ม. 4 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ พื้นที่ 0.25 ไร่
(3) โรงเรียนบ้านตะโก (วันครู 2501) ม. 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิม พระเกียรติ พื้นที่
1.75 ไร่
- คณะกรรมการบริหารแหล่งน้า
3 แห่ง
(1) โรงเรียนบ้านโคกตะโก ม. 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง กรรมการ 11 คน
(2) โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ม. 4 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ กรรมการ 13 คน
(3) โรงเรี ย นบ้านตะโก (วันครู 2501) ม. 9 ต.อีส านเขต อ.เฉลิ ม พระเกียรติ
กรรมการ 14 คน
7) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560
- คัดเลือกเกษตรกร
40 ราย
8) โครงการส่งเสริมการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560 จานวน 15 ราย
- คัดเลือกเกษตรกร “ผู้พิการ”
10 ราย
- คัดเลือกเกษตรกร “ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ”
5 ราย
9) 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
คณะกรรมการแหล่งน้า 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
10) โครงการควบคุมการทาการประมง
ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 5 ครั้ง
- ที่บ้านระนามพลวง หมู่ 6 ตาบลหนองโสน
1 ครั้ง/20 คน
- ที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 8 ตาบลหนองโสน
1 ครั้ง/20 คน
- ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง/50 คน
- ที่ประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง/609 คน
- การอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หมู่ 11 ตาบลหนองไทร
1 ครั้ง/43 คน
ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.การประมง 4 ครั้ง
- ที่หมู่ 6 , 8 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง
2 ครั้ง
- ที่ฟาร์มกุ้งก้ามแดง จรรยาฟาร์ม หมู่ 11 ตาบลหนองไทร
1 ครั้ง
- ที่ฟาร์มจระเข้นางตุ้มทอง พันธุ์วิเศษ หมู่ 11 ตาบลหนองโบสถ์ 1 ครั้ง
11) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง
คัดเลือกแหล่งน้า 3 ครั้ง/3 แห่ง
- หนองโสนน้อย หมู่ 12 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง พื้นที่ 22 ไร่
/หนองบุ...

- ๑๐ - หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ตาบลอีสานเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 35 ไร่
- หนองสาโรง ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ พื้นที่ 35 ไร่
คัดเลือกคณะกรรมการแหล่งน้า 3 แห่ง/30 คน
- หนองโสนน้อย หมู่ 12 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง 10 คน
- หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ตาบลอีสานเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 คน
- หนองสาโรง ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ 10 คน
12) งานอื่นๆ
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้าระดับอาเภอ
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด
1 ครั้ง
- เป็นวิทยากร (กุ้งก้ามแดง)
1 ครั้ง
10) ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม 2559
ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตาม แนะนา ส่งเสริม
2 ครั้ง/2 แห่ง
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตกร รายเก่า
2 ครั้ง/4 ราย
3) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ขึ้นทะเบียน
6 ฟาร์ม
4) โครงการประมงอินทรีย์
- คัดเลือกเกษตรกร
4 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ตรวจสอบและรับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้าม
แดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) จานวน 50 ราย
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติจากน้าท่วม(กชภอ.ปะคา) เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รับ ความเสียหาย 8 ราย ในเขตพื้นที่
ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา
- คัดเลือกแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน จานวน 3 แห่ง
- คัดเลือกแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้าโรงเรียน จานวน 3 แห่ง
- โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาประกอบกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน 10 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
/๕.๔ รายงาน...

- ๑๑ 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี ประมงอาเภอบ้านกรวด รับผิดชอบ
อาเภอบ้านกรวด อาเภอประโคนชัย และ อาเภอพลับพลาชัย สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม
2559 ดังนี้
1) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
2 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
4 ครั้ง
2) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดง)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
15 ราย
3) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (จระเข้)
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
1 แห่ง/1 ครั้ง
4) โครงการ Zoning by Agri-Map
- คัดเลือกเกษตรกร
13 ราย
5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- คัดเลือกแหล่งน้า
3 แห่ง
- ประชาคมระดมรับฟังความคิดเห็นราษฏรในหมู่บ้าน
3 แห่ง
- จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการแหล่งน้า
3 คณะ/30 คน
6) โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559
- ติดตามและประเมินผล
12 ครั้ง/12 ราย
7) กิจกรรมอื่น ๆ
- ออกให้บริการในเขตพื้นที่อาเภอรับผิดชอบ
1 ครั้ง
1) สานักงานเกษตรอาเภอพลับพลาชัย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559
- เข้าอบรมการใช้แผนที่ Agri-Map เชิงปฏิบัติการ ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ใน
วันที่ 20 ตุลาคม 2559
- เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอบ้านกรวด
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือน สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบ
อาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม 2559
ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ขึ้นทะเบียน
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกร รายเก่า

2 ครั้ง
6 ฟาร์ม
2 ครั้ง
/๔) ควบคุม...

- ๑๒ 4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองหงส์ 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมคณะทางานปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/60
ระดับอาเภอ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาเภอหนองกี่ ชั้น 2 อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ ว มพิ ธี อั ญ เชิ ญ พระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ พระจุม จอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว มหาราชขึ้ น
ประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอาเภอหนองกี่ อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ วัดสระหลวง ตาบลทุ่งกระตาดพัฒนา และวันที่ 26 ตุลาคม
2559 ณ วัดเก่าหนองกี่ ตาบลหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ ว มประชุมโครงการประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี อาเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์
- ส่งเกษตรกรตัดสินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ราย นายทวี
สมใจ เลขที่ 89 หมู่ที 5 ตาบลทุ่งกระตาดพัฒนา อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมงโรงเรียน งบพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 3
แห่ง คือ
(1) โรงเรียนโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 ตาบลดอนอะราง อาเภอหนองกี่
(2) โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ บ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 5 ตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์
(3) โรงเรี ย นบ้ านทุ่งจั งหั น หมู่ ที่ 10 บ้านทุ่งจั งหั น ตาบลทุ่งจั งหั น อาเภอโนน
สุวรรณ
- ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี 2559 ของกลุ่มจังหวัดเขต 14 ระหว่างวันที่
6-8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ ประจาปี 2559 ในวันที่ 15 กันยายน
2559 ณ สระน้าหนองหอย บ้านดอน หมู่ที่ 6 ตาบลหายโศก อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ
บ้านยาง หมู่ที่ 9 ตาบลเย้ยปราสาท อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “ปั้นโอ่งประชารัฐ ” ประจาปี
2559 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองกี่ อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล ประมงอาเภอพุทไธสง รับผิดชอบอาเภอ
พุทไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม 2559
ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง
/คัดเลือก...

- ๑๓ - คัดเลือกเกษตรกร
1 ครั้ง/40 ราย
2) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนประมงหมู่บ้าน
- คัดเลือกแหล่งน้า
3 ครั้ง/3 แห่ง
- จัดตั้งคณะกรรมการประมงหมู่บ้าน
3 ครั้ง/30 ราย
3) โครงการประมงโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน
- คัดเลือกโรงเรียน
3 ครั้ง/3 โรงเรียน
- จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน
3 ครั้ง/30 ราย
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปราม
1 ครั้ง
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอพุทไธสง
1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอพุทไธสง
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
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- คัดเลือกฟาร์ม (SL 10)
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง

10 ฟาร์ม
1 ครั้ง

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
2 ครั้ง
2) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
1 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายประมง
1 ครั้ง
3) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- คัดเลือกแหล่งน้าโครงการจัดตั้งกองทุนประมงหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 12 ตาบลเย้ยปราสาท
อาเภอบ้านด่าน
- คัดเลือกแหล่งน้าโครงการจัดตั้งกองทุนประมงหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 2 ตาบลโคกเหล็ก
อาเภอห้วยราช
- คัดเลือกแหล่งน้าโครงการจัดตั้งกองทุนประมงหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 9 ตาบลกันทรารมย์
อาเภอกระสัง
- คัดเลือกเกษตรกรโครงการ Zoning by Agri Map ปีงบประมาณ 2560 ในเขตอาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 10 ราย
/คัดเลือก...

- ๑๔ - คัดเลื อกเกษตรกรโครงการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า มาตรฐาน Safety
level ในเขตหมู่ที่ 5 ตาบลเมืองไผ่ อาเภอกระสัง จานวน 10 ราย
- คัดเลือกเกษตรกรโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย ณ หมู่ที่ 5 ตาบล
เมืองไผ่ อาเภอกระสัง จานวน 20 ราย
- คัดเลือกโรงเรียนโครงการประมงโรงเรียนในเขตอาเภอกระสัง , ห้วยราช และ บ้ านด่าน
จานวนอาเภอละ 1 แห่ง
- คัดเลือกเกษตรกรโครงการสัตว์น้าอย่างรู้คุณค่า ประเภทผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2559 ใน
เขตอาเภอบ้านด่าน จานวน 5 ราย
- ร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอาเภอกระสัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

