รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 9/๒๕๕9
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
2. นายสมบุญ ธัญญาผล
3. นายธงชัย เพิ่มงาม
4. นายสมเดช ดอกจันทร์
5. นางสาวปภาดา ศรีทองทูล
6. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ
7. นายสุบงกช สิงห์ดี
8. นางสาวราไพ บุญทวี
9. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
10. นางสาอางค์ แก้วสอน
11. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
12. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
13. นายนพดล ชุมพล
๑4. นายโยธิน เลือดกุมภา
15. นายกรกต มุ่งดี
16. นายนพดล สุภผล
17. นายอิสระ รักพินิจ

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ประมงอาเภอลาปลายมาศ
ประมงอาเภอสตึก
ประมงอาเภอนางรอง
ประมงอาเภอละหานทราย
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพรรณทิพา บุรีรัตน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา : 13.0๐ น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ทางสานักงานฯ ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ และหน่วย
บริหารจัดการประมงน้าจืดเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ และ
การขอความร่วมมือต่างๆ
/การประชุม...

- ๒การประชุมครั้งนี้เป็นรอบสิ้นปีงบประมาณ งานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทาให้งานต่างๆสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน มั่นใจว่าได้ใช้ความยุติธรรม
อย่างเต็มที่ในการพิจารณา ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัด ส่วนในปีงบประมาณ 2560 จะแจ้ง
ตัวชี้วัดให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าให้เร็วกว่านี้ โดยให้ดูตัวชี้วัดของตัวเอง ครั้งนี้ตัวชี้วัดเป็นแค่แนวทาง บางตัว
ก็ผ่อนปรนให้ ผมประเมินตามตัวชี้วัดที่ได้ร่วมกันกาหนด
สัมมนาผู้บ ริ ห าร วัน ที่ 19-20 กันยายน 2559 ที่กรมประมง ท่านอธิบดีได้พูดคุยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกของโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก กรมประมงของเราถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ทันจะมีผลกระทบ
ส่วนโครงสร้างกรมประมงได้ปรับโครงสร้างใหม่ ขยายจาก 14 กอง เป็น 24 กอง แต่อัตรากาลังคนเท่าเดิม
ขอให้ทั้งหมดทางานแบบบูรณาการร่วมกัน งานของกรมประมงจะเจริญรุดหน้าเป็นอย่างดี เพราะทุกคนทางาน
แบบบูรณาการร่วมกัน ในส่วนของสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการปรับเปลี่ยนจากสานักงานประมง
อาเภอพุทไธสงเป็นสานักงานประมงอาเภอเมืองบุรีรัมย์
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือนตุลาคม 2559
นายสมบุญ ธัญญาผล : จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน” โดยให้ความสาคัญต่อการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่ว ยบริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
เดือนละ 1 ครั้ง สาหรับการออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน” ประจาเดือนตุลาคม 2559 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕9 ณ บ้านดงใหญ่ 4 ตาบล
โคกม่วง อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/๒559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕9
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
๓.1 ผลการดาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
3.1.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
นางสาอางค์ แก้วสอน : การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2559 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์มีผลการเบิกจ่ายทั้งหมด 96.003 % ทาได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส
ที่ได้กาหนดไว้
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายนดังนี้
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าส าหรั บ กิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าควบคุ ม ประเภท การเพาะเลี้ ย งกุ้ ง ก้ า มแดง หรื อ กุ้ ง เครย์ ฟิ ช
Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559
/ตามที่...

- ๓ตามที่สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่ง ประกาศคณะกรรมการประมงประจา
จั ง หวัด บุ รี รั ม ย์ เรื่ อ ง ก าหนดเขตเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าส าหรั บกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าควบคุม ประเภท
การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559
ไปประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นั้น ได้ลงประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่
19 กันยายน 2559 โดยให้เขตท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ
Cherax spp.
ขอให้ประมงอาเภอดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) มาแจ้งการประกอบ
กิจการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ หรือสานักงานประมงอาเภอในพื้นที่ ภายใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
3.2.2 ประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2559
ตามที่สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่ง ประกาศคณะกรรมการประมงประจา
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภท การ
เพาะเลี้ ย งจระเข้ พ.ศ. 2559 ไปประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2559 นั้น ได้ล ง
ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยให้เขตท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าสาหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้
3.2.3 ประกาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติและรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการประมง
ในฤดูกาลนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ถ้าพื้นที่ใด
ประสบอุทกภัย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้รับความเสียหาย ให้รีบรายงานจังหวัดเบื้องต้นทันที
3.2.4 การตรวจตัดปีส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ 2559
ให้ประมงอาเภอกรอกข้อมูลการจัดเก็บเงินรายได้ ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2559 และจัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนการจัดเก็บเงินรายได้ให้เรียบร้อยไว้รอรับการตรวจ โดยให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการตรวจตัดปี
3.2.5 กิจกรรมควบคุมทาการประมง ประจาปีงบประมาณ 2560
ให้ ป ระมงอาเภอเร่ ง ประชาสั มพัน ธ์ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เช่น ในการประชุมประจาเดือน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาอาเภอ ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียงประจาหมู่บ้าน มีแผนให้ประมงอาเภอประชาสัมพันธ์ เพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีภาพประกอบด้วยว่าใครทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
เมื่อไหร่
การตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.ประมง มีแผนให้ประมงอาเภอดาเนินการ
เดือนละ 1 ครั้ง ต้องมีภาพประกอบการรายงานด้วย ว่าทาเรื่องอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ โดยขอให้ส่ง
รายงานตามกาหนด
3.2.6 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ประจาปี 2560
แผนการดาเนินงานตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ าน ของ
สานักงานประมงอาเภอ ประจาปี 2560 มีดังต่อไปนี้
/1) คัดเลือก...

- ๔1) คัดเลือกแหล่งน้า 3 แห่ง ในเดือนตุลาคม 2559
2) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้า/ประชาคมระดมรับฟังความคิดเห็น 3
แห่ง/30 ราย ในเดือนตุลาคม 2559
3) อบรมให้ความรู้คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้า 3 แห่ง/30 ราย ในเดือน
พฤศจิกายน 2559
4) กาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกาหมู่บ้านในการบริหารจัดการแหล่งน้า 3 แห่ง ใน
เดือนพฤศจิกายน 2559
5) เตรียมแหล่งน้า กาจัดศัตรูปลา ทาปุ๋ยหมัก สร้างอาหารธรรมชาติ 3 แห่ง ในเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
6) ทาคอกอนุบาล 3 แห่ง ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560
7) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า 100,000 ตัว/แห่ง ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560
8) ติดตามให้คาแนะนา/ประเมินผล 12 ครั้ง/ปีงบประมาณ 2560
9) จับผลผลิตสัตว์น้า 3 แห่ง
10) กิจกรรมหารายได้จากผลผลิตสัตว์น้า 3 แห่ง
11) จัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้าน 3 แห่ง
3.2.7 แผนงานดาเนินการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
1) แผนติดตามตรวจสอบผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
ให้ประมงอาเภอแจ้งผลการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช) ให้จังหวัดทราบด้วย อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
2) แผนติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้
ให้ประมงอาเภอติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
โดยขอให้เน้นช่วงเดือนสิงหาคม –กันยายน เนื่องจากเป็นฤดูฝน
3) แผนติดตามตรวจสอบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง
ให้ประมงอาเภอดาเนินการตามแผนติดตามตรวจสอบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าใน
กระชัง อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
3.2.8 แผนดาเนินการติดตามตรวจสอบที่รักษาพันธุ์ สัตว์น้าตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558
จะด าเนิ น การท าป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบโดยทั่ ว กั น และติ ด ตาม
ตรวจสอบที่รักษาพันธุ์สัตว์น้าตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
3.2.9 การสารวจข้อมูลสถิติการประมง ประจาปี 2559
การสารวจข้อมูลสถิติการประมง ประจาปี 2559 ขอให้ประมงอาเภอดาเนินการ
สารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จตามแผนที่กรมประมงกาหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.2 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นายธงชัย เพิ่มงาม : การเสนอโครงการ/โครงการที่ได้รับแจ้งให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานประมง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้ประสานงานไปยังกองวิจัยและพัฒนาประมง
/น้าจืด...

- ๕น้าจืด เงื่อนไขหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP) ซึ่งเกษตรกรประมงใน
จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นประเภทยังชีพ สาหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังเชิงพาณิชย์มีศักยภาพที่จะ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่แต่ยังมีข้ออุปสรรคตาม พรก. ๒๕๕๘ การเลี้ยงสัตว์น้าในที่สาธารณะประโยชน์ ดังนั้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงไม่เสนอขอโครงการฯ
- โครงการ Agri map การปรับเปลี่ยนพื้นที่เศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม กาหนดให้เกษตรกรจังหวัด
บุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 ราย ซึ่งภายในต้นเดือนตุลาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินจะดาเนินการ
อบรมการใช้แผนที่ Agri map ท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวสามารถแจ้งรายชื่อมาได้
- โครงการธนาคารปลานิล สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรเป้าหมาย 6 ราย ขอให้
ประมงอาเภอแจ้งรายชื่อเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการมาทีจ่ ังหวัดเพื่อทราบด้วย
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
- โครงการส่งเสริมด้านการประมงตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน เพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย เป้าหมายเกษตรกร
ที่มีความสนใจการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย ในเขตพื้นที่ 23 อาเภอ ของจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยเน้นการส่งเสริมเลี้ยงปลาตะเพียน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปทาปลาส้ม มีขั้นตอนดังนี้
(1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม 2559
(2) เพิ่ ม ศัก ยภาพการผลิ ต ให้ กั บเกษตรกร (สนั บสนุ น ปัจ จั ยการผลิ ต ) ระยะเวลา
ดาเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
(3) ติดตามและประเมินผล ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เป้าหมาย แหล่งน้าชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนที่มีความสนใจ ในเขตพื้นที่ 23 อาเภอ รวม 23 แห่ง และคณะกรรมการ
แหล่งน้า แห่งละ 10 ราย รวมจานวน 230 ราย ซึ่งแหล่งน้าควรมีเนื้อที่ 15 ไร่ขึ้นไป มีน้าตลอดทั้งปี และควร
มีการประเมิน CPUE ก่อน-หลัง มีขั้นตอนดังนี้
(1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม 2559
(2) เพิ่มผลผลิตอาหารประมงปลอดภัยของแหล่งน้าชุมชน (สนับสนุนปัจจัยการผลิต
สัตว์น้า) ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – กรกฎาคม 2560
(3) ติดตามและประเมินผล ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
กิ จ กรรมที่ 3 ประมงโรงเรี ย นเพื่ อ อาหารกลางวั น เป็ น การขยายผลของโครงการ
พระราชดาริ เป้าหมายโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีบ่อเลี้ยงปลาและมีความพร้อม ในเขตพื้นที่ 23 อาเภอ
รวม 23 แห่ง คณะกรรมการโรงเรียน รวมจานวน 230 ราย มีขั้นตอนดังนี้
(1) ถ่ายทอดความรู้ให้คณะกรรมการประมงโรงเรียน ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม –
ธันวาคม 2559
(2) เพิ่มผลผลิตด้านประมงของแหล่งน้าโรงเรียน (สนับสนุนปัจจัยการผลิต) ระยะเวลา
ดาเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
(3) ติดตามประเมินผล ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
/กิจกรรม...

- ๖กิ 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 มีขั้นตอนดังนี้
(1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม 2559
(2) เพิ่ ม ศัก ยภาพการผลิ ต ให้ กั บเกษตรกร (สนั บสนุ น ปัจ จั ยการผลิ ต ) ระยะเวลา
ดาเนินการ ตุลาคม – ธันวาคม 2559
(3) ติดตามประเมินผล ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
๔.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
4 ครั้ง/4 ราย
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามเกษตรกร
1 ครั้ง/7 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
4 ครั้ง/13 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล (รายเก่า)
4 ครั้ง/4 ราย
- ติดตามผล (รายใหม่)
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 4 ครั้ง/4 แห่ง (อ.เมือง 2 แห่ง อ.ลาปลายมาศ 2 แห่ง)
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 2 ครั้ง (สนง.เกษตรฯ)
- ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการด้านการประมง ในงานบริการอาเภอเคลื่อนที่ 1
ครั้ง ราษฎรรับบริการ จานวน 57 ราย
- ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ระดับอาเภอ ติดตามโครงการนา
แปลงใหญ่ ปี 2559 จานวน 6 ครั้ง/6 แห่ง (ตาบลโคกล่าม , ตาบลตลาดโพธิ์ , ตาบลหนองกะทิง , ตาบล
แสลงพัน , ตาบลเมืองแฝก และ ตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้ง
เครย์ฟิช) จานวน 23 ราย (อาเภอเมือง 21 ราย และ อาเภอลาปลายมาศ 2 ราย)
- ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) อาเภอลาปลายมาศ จานวน 83 ราย อาเภอ
เมือง จานวน 76 ราย รวมทั้งสิ้น159 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอแคนดง และอาเภอคูเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
/1) โครงการ...

- ๗1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงด้านประมง
- ติดตามผลเกษตรกร รายเก่าและรายใหม่
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร รายเก่าและรายใหม่
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกร รายเก่า และรายใหม่
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า
- ตรวจปราบปราม
5) โครงการอื่นๆ
- ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอสตึก 1 ครั้ง
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1 ครั้ง

3 ครั้ง
40 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กันยายน 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
5 ครั้ง/5 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล
6 ครั้ง/6 ราย
3) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
1 ครั้ง
(1) เกษตรกรดูงานแหล่งน้าที่ศาลา หมู่ 8 ตาบลหนองโสน 1 ครั้ง/80 คน
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.ประมง
1 ครั้ง
(1) ที่บริเวณลาปะเทีย หมู่ 6 และหมู่ 7 ตาบลหนองโสน
4) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
3 กลุ่ม/3 ครั้ง
5) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง 3 ครั้ง
6) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง ปี 2559
ติดตามผล รวม 3 ครั้ง/3 แห่ง
- หนองไทร ม. 4 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง พื้นที่ 50 ไร่
1 ครั้ง
- หนองโนนศิลา ม.8 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 35 ไร่ 1 ครั้ง
- หนองกลันทา ม.6 ต.เมืองยาง อ.ชานิ พื้นที่ 35 ไร่
1 ครั้ง
ปล่อยปลา แห่งละ 50,000 ตัว รวม 2 ครั้ง/2 แห่ง
- หนองไทร ม.4 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง พื้นที่ 50 ไร่
1 ครั้ง
- หนองกลันทา ม.6 ต.เมืองยาง อ.ชานิ พื้นที่ 35 ไร่
1 ครั้ง
/7) ตรวจสอบ...

- ๘7) ตรวจสอบการขอต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1)
- อาเภอนางรอง
2 ราย
8) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หลังครัวเรือนเพื่อการแปรรูป บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
ม.8 ต.หนองโสน อ.นางรอง
- ติดตามผลการเลี้ยงปลาดุก
1 ครั้ง/78 ราย
9) งานอื่นๆ
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด
1 ครั้ง
- เป็นวิทยากร
1 ครั้ง
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ
1 ครั้ง
10) ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดิ นแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน
2559 ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตาม แนะนา ส่งเสริม
2 ครั้ง/2 แห่ง
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตกร รายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
2 ครั้ง/3 ราย
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ปล่อยปลาในแหล่งน้า
1 แห่ง/50,000 ตัว
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเกิดจากฝนตกหนักน้าท่วมไหลหลาก ในเขตพื้นที่
ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์ กับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่เกษตรประจา
ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์
- ตรวจสอบและรับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้าม
แดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) จานวน 12 ราย
- ร่วมงานเทศกาลกินปลาเขื่อนลานางรอง ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 และร่วมออกสารวจการจับสัตว์น้าของชาวประมงร่วมกับหน่วย
บริหารจัดการเขื่อนลานางรอง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอาเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา)
40 ราย/16,000 ตัว
/2) โครงการ...

- ๙2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต
4 ราย
3) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- รับแบบคาขอ
3 ราย
- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม(รายใหม่)
3 ราย
- ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และปรับปรุงฐานข้อมูล
92 ราย
4) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
1 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
1 ครั้ง
5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าหมู่บ้าน
กิจกรรมกลางน้า
- ติดตามให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ
2 ครั้ง
6) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดง)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
1 ราย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
1 ครั้ง/1 ราย
7) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้า ร่ ว มประชุม เพื่อรั บฟังนโยบายจากรัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัด (26 ส.ค. 59)
- เข้าร่วมประชุมท้องถิ่นสัญจร ที่ห้องประชุมเทศบาลตาบลปราสาท (13 ก.ย. 59)
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ที่สระน้าหนองหอย หมู่ที่ 6 ตาบล
หายโศก อาเภอพุทไธสง (15 ก.ย. 59)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย อาเภอบ้านกรวด ที่ห้องประชุม
อาเภอบ้านกรวด (22 ก.ย. 59)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.6 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ เจ้า พนักงานประมงชานาญงาน
ปฏิบัติ หน้าที่ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
2) โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง
- ติดตามผล
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกร รายใหม่
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่

2 ครั้ง
3 ครั้ง
40 ราย
4 ครั้ง/4 ราย
3 ครั้ง
1 ครั้ง
/ร่วมประชุม...

- ๑๐ - ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- 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
๔.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้า ที่ประมงอาเภอพุทไธสง รั บผิด ชอบอาเภอพุท ไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง
- ติดตามให้คาแนะนาเกษตรกร
40 ครั้ง/40 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
1 ครั้ง/40 ราย
2) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
4 ครั้ง/2 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
2 ครั้ง/2 ราย
3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
- มอบปัจจัยการผลิต
1 ครั้ง/60 ราย
4) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
1 ครั้ง/4 ราย
5) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายใหม่
4 ครั้ง/4 ราย
6) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปราม
1 ครั้ง
7) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอพุทไธสง
1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอพุทไธสง
1 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
/4.8 ราย...

- ๑๑ 4.8 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
1) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
2 ครั้ง
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
5 ครั้ง
3) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกร
2 ครั้ง
4) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายประมง
1 ครั้ง
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการประมงอาสา จานวน 2 ราย
- ร่วมประชุมคณะทางานปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม อาเภอกระสัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ในการส่งเบี้ยเลี้ยง ขอให้ทุกท่านส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

