รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 8/๒๕๕9
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 09.30 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. นางสาอางค์ แก้วสอน
9. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
10. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
11. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
12. นายนพดล ชุมพล
๑3. นายโยธิน เลือดกุมภา
14. นายกรกต มุ่งดี
15. นายนพดล สุภผล
16. นายอิสระ รักพินิจ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฤทธิกร ศรแก้ว

นักวิชาการประมงชานาญการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาบุรีรัมย์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวราไพ บุญทวี
2. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลาพักผ่อน
ลาคลอด

เริ่มประชุมเวลา : 09.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ทางสานักงานฯ ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาบุรีรัมย์ และหน่วย
บริหารจัดการประมงนาจืดเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ และ
การขอความร่วมมือต่างๆ
/ณ ปัจจุบัน...

- ๒ณ ปัจจุบัน สานักงานฯ ได้จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ถ้าทางประมงอาเภอมีภารกิจ
ที่ต้องใช้รถสานักงานฯ หรือพนักงานขับรถ ก็สามารถดาเนินการขอใช้ได้ โดยขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแล รักษา
เรื่องความสะอาด หลังการใช้รถสานักงานฯ ทุกครังด้วย ซึ่งรถยนต์ของทางราชการควรจอดในโรงจอดรถ
สานักงานฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7/๒559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕9
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
๓.1 ผลการดาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
3.1.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
นางสาอางค์ แก้วสอน : การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2559 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์มีผลการเบิกจ่ายทังหมด 96.003 %
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคมดังนี
3.2.1 ส่ ง ประกาศคณะกรรมการประมงประจาจั งหวั ดบุ รีรัม ย์ ไปประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา
ส านั ก งานประมงจั งหวัด บุ รีรั มย์ ได้ด าเนิ นการจัด ประชุม คณะกรรมการประมง
ประจาจังหวัด ครังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัด
บุรีรั มย์ ที่ประชุมมีมติ กาหนดเขตเพาะเลียงสั ตว์นาสาหรับกิจการ การเพาะเลียงสัตว์นาควบคุมประเภท
การเพาะเลียงจระเข้ และกุ้มก้ามแดงหรือกุ้งเครย์พิช ครอบคลุมพืนที่จังหวัดบุ รีรัมย์ และได้ทาเรื่องไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
3.2.2 ประกาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
ในฤดูกาลนีหลายพืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ถ้าพืนที่ใด
ประสบอุทกภัย เกษตรกรผู้เพาะเลียงสัตว์นาได้รับความเสียหาย ให้รีบรายงานจังหวัดทันทีตามแบบฟอร์มการ
รายงานที่ได้จัดส่งให้แล้ว
3.2.3 การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นา วันประมงแห่งชาติ ประจาปี 2559
ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ได้ ก าหนดจั ด พิ ธี ป ล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น า เนื่ อ งใน
วันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์นา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นาให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยกาหนดจัดงานในวันที่ 15
กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สระนาหนองหอย หมู่ที่ 6 ตาบลหายโศก อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์นาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาบุรีรัมย์
/3.2.4…

- ๓3.2.4 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลียงจระเข้ไม่ให้หลุดออกจากฟาร์ม
ขอความร่วมมือประมงอาเภอ ให้ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ในพืนที่ที่รับผิดชอบ ให้บ่อ
เลียงมีความมั่นคง แข็งแรง เพื่อเป็นการป้องกันจระเข้ไม่ให้หลุดออกจากฟาร์ม
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.2 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นายโยธิน เลือดกุมภา : งานทุกโครงการได้ดาเนินการเสร็จสินเรียบร้อย และได้มอบปัจจัยการผลิตครบถ้วน
ทุกราย
นายธงชัย เพิ่มงาม : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี
โครงการด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 กิจกรรมย่อย
(1) การเลียงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย เป้าหมายเกษตรกรจานวน 160 ราย
โดยเน้นการส่งเสริมเลียงปลาตะเพียน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปทาปลาส้ม งบประมาณ 1,253,480
บาท
(2) การเพิ่มผลผลิตสัตว์นาชุมชนจัดตังกองทุนหมู่บ้าน งบประมาณ 1,529,220 บาท
พืนที่ 23 แห่ง โดยการจัดตังคณะกรรมการแหล่งนา แห่งละ 10 ราย รวม 230 ราย เป็นการอบรม ให้ความรู้
และสนั บสนุน ปัจจัย การผลิ ต ซึ่งแหล่ งนาควรมีเนือที่ 15 ไร่ขึนไป มีนาตลอดทังปี และควรมีการประเมิน
CPUE ก่อน-หลัง
(3) โครงการประมงโรงเรียน เป็นการขยายผลของโครงการพระราชดาริ เป้าหมาย 23
แห่ง งบประมาณ 435,160 บาท มีการอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน ซึ่งมีคณะกรรมการแห่งละ 10
ราย รวมเป็น 230 ราย
(4) การเลี ยงสั ตว์น าอย่างรู้คุณค่า เป็นการบูรณาการร่ว มกับหน่วยงานอื่น เป้าหมาย
เกษตรกร 70 ราย เป็นการเลียงปลาดุก/กบ/สัตว์นาอื่น อาทิ กุ้งฝอยนาจืด งบประมาณ 341,300 บาท
รวมทังหมด 4 กิจกรรม งบประมาณ ประมาณ 3,559,160 บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
๔.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
- มอบปัจจัยการผลิต
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามเกษตรกร

4 ครัง/4 ราย
4 ราย/8,000 ตัว
1 ครัง/13 ราย
/3) โครงการ...

- ๔3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช)
40 ราย/16,000 ตัว
- ติดตามผล
4 ครัง/40 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล (รายเก่า)
3 ครัง/3 ราย
- ติดตามผล (รายใหม่)
4 ครัง/4 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา
3 ครัง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ติ ด ตามผลโครงการเพิ่ ม ผลผลิ ต การประมงในแหล่ ง นา (ปั จ จั ย แห่ ง ความสาเร็ จ
9 ประการ) จานวน 4 ครัง/4 แห่ง (อ.เมือง 2 แห่ง อ.ลาปลายมาศ 2 แห่ง)
- ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล และแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน โครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตร (โครงการหมู่บ้านละ 2 แสน) ในเขตพืนที่ตาบลโคกล่าม ลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 2 ครัง/8 โครงการ
- สารวจและจัดทาข้อมูลเกษตรกรที่สนใจจะดาเนินโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ เพิ่มเติม
ในเขตพืนที่ 16 อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวนเกษตรกร 92 ราย
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 3 ครัง (พัฒนาชุมชน–กศน.)
- ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการด้านการประมง ในงานบริการอาเภอเคลื่อนที่
1 ครัง ราษฎรรับบริการ 63 ราย (หมู่ 1 ตาบลทะเมนชัย อาเภอลาปลายมาศ)
- ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ระดับอาเภอ ติดตามโครงการนา
แปลงใหญ่ ปี 2559 จานวน 6 ครัง/6 แห่ง (ตาบลโคกล่าม , ตาบลตลาดโพธิ์ , ตาบลหนองกะทิง , ตาบล
แสลงพัน , ตาบลเมืองแฝก , ตาบลหนองโดน และอาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์)
- รั บ ค าขอแจ้ ง ข้อ มู ล การประกอบกิจ การเพาะเลี ยงสั ต ว์ นาควบคุม (กุ้ ง ก้า มแดงหรื อ
กุ้งเครย์ฟิช) จานวน 12 ราย (อาเภอเมือง 9 ราย และ อาเภอลาปลายมาศ 3 ราย)
- ต่อทะเบียนผู้เพาะเลียงสัตว์นา (ทบ.1) อาเภอลาปลายมาศ จานวน 67 ราย อาเภอ
เมือง จานวน 614 ราย รวมทังสิน 681 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอแคนดง และอาเภอคูเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงด้านประมง
- ติดตามผลเกษตรกร รายเก่าและรายใหม่
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา)
- ติดตามผลเกษตรกร รายเก่าและรายใหม่
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกร รายเก่า และรายใหม่

3 ครัง
40 ราย
40 ครัง
4 ครัง
/4) ควบคุม...

- ๕4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์นา
3 ครัง
- ตรวจปราบปราม
3 ครัง
5) โครงการอื่นๆ
- ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอสตึก 1 ครัง
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1 ครัง
- มอบพันธุ์สัตว์นา/อาหาร ให้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมฯ (งบพัฒนาจังหวัด ประจาปี
2559) หมู่ 4 , 6 ตาบลหัวฝาย และ หมู่ 4 , 12 ตาบลดงพลอง อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 80 ราย
รายละ 2,000 ตัว อาหารปลา 1 กระสอบ (1 สิงหาคม 2559)
- ออกประชาสัมพันธ์การห้ามจับสัตว์นา ฤดูปลาวางไข่ และออกปราบปรามผู้กระทาผิด
พรก.ประมง พ.ศ. 2558 แก่ชาวประมง ที่หมู่ 1,2 ตาบลสตึก หมู่ 1,3,7,10,11,12 ตาบลท่าม่วง อาเภอ
สตึก และที่หมู่ 4,9 ตาบลปะเคียบ หมู่ 2,3 ตาบลบ้านแพ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
สิงหาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลการส่งเสริม
3 ครัง/40 ราย
- มอบพันธุ์ปลานิลรายละ 400 ตัว
1 ครัง/40 ราย
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
5 ครัง/5 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
5 ครัง/5 ราย
- มอบเสือประมงอาสา
5 คน/5 ตัว
3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล
6 ครัง/6 ราย
- มอบพันธุ์ปลา รายละ 1,000 ตัว
2 ครัง/6 ราย
4) โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
- ติดตามผล
1 ครัง/5 ราย
5) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
- ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ
1 ราย
6) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
3 ครัง
(1) ที่ประชุมเกษตรกร ที่ศาลา ม.9 ต.โคกพลวง
1 ครัง/65 คน
(2) ที่อบรมเกษตรกร ที่ศาลา ม.3 ต.หนองกง
1 ครัง/20 คน
(3) ที่ประชุมเกษตรกร ที่ศาลา ม.5 ต.ก้านเหลือง
1 ครัง/40 คน
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.ประมง
1 ครัง
(1) ที่บริเวณคลองช่องแมว ม.11 ต.หนองโสน (พิกัด 276609/1626450)
/7) โครงการ...

- ๖7) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์นา
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์นา
3 กลุ่ม/3 ครัง
8) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งนา
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง 5 ครัง
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองยาง หมู่ ๑,๙ ต.นางรอง อ.นางรอง
1 ครัง
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองโสน หมู่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง 1 ครัง
9) โครงการจัดตังกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง ปี 2559
ติดตามผล รวม 3 ครัง/3 แห่ง
- หนองไทร ม. 4 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง พืนที่ 50 ไร่
1 ครัง
- หนองโนนศิลา ม.8 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ พืนที่ 35 ไร่ 1 ครัง
- หนองกลันทา ม.6 ต.เมืองยาง อ.ชานิ พืนที่ 35 ไร่
1 ครัง
10) ตรวจสอบการขอต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลียงสัตว์นา (ทบ.1)
- อาเภอนางรอง
207 ราย
11) โครงการส่งเสริมการเลียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หลังครัวเรือนเพื่อการแปรรูป บ้านสี่เหลี่ยม
น้อย ม.8 ต.หนองโสน อ.นางรอง
- ติดตามผลการเลียงปลาดุก
3 ครัง/78 ราย
12) งานอื่นๆ
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด
1 ครัง
- ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับอาเภอ
1 ครัง
- ประชุมเกษตรกรประมง
2 ครัง
- เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรปรับเปลี่ยนแปลงนา
1 ครัง
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นาวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่)
1 ครัง
13) ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดิน แดง และอาเภอปะค า สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม
2559 ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตาม แนะนา ส่งเสริม
2 ครัง/2 แห่ง
- มอบพันธุ์ปลา
1 แห่ง/3,000 ตัว
- มอบอาหารปลา
2 แห่ง/320 กิโลกรัม
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตกร รายใหม่
4 ครัง/4 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
4 ราย/2,500 ตัว
3) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
1 ครัง/40 ราย
/4) โครงการ...

- ๗๔) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช)
40 ราย/16,000 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครัง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครัง/3 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา
2 ครัง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ตรวจสอบที่รักษาพันธุ์สัตว์นา ในเขตพืนที่รับผิดชอบอาเภอละหานทราย , อาเภอโนน
ดินแดง และอาเภอปะคา
(1) สระหนองปรือ ตาบลละหานทราย อาเภอละหานทราย
(2) หนองละหานทราย ตาบลละหานทราย อาเภอละหานทราย
(3) เขื่อนลานางรอง ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง
- ประชาคมในการขอถอนสระหนองปรือ ออกจากทะเบียนที่รักษาพันธุ์สัตว์นา เนื่องจาก
เทศบาลต้องการปรับปรุงสระหนองปรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสระหนองปรืออยู่ในเขตพืนที่ชุมชน การ
ระบายน าและนาเสียจากชุมชนและการกระจายพันธุ์สัตว์นาเป็นไปได้ยากมาก เกิดภาวะนาเป็นมลพิษอยู่
บ่อยครัง ทาให้สัตว์นาที่อาศัยอยู่ในสระตายครังละมากๆ เป็นประจา
- ร่วมตรวจสอบและติดประกาศแจ้ งเตือนให้ผู้เลียงปลาในกระชังที่ยังไม่รือถอนออกจาก
เขื่อนลานางรองกับหน่วยงานอาเภอ , ชลประทาน (โครงการส่งนาและบารุงรักษาลานางรอง) กรมป่าไม้ ,
ทหาร , ตารวจ และผู้สื่อข่าว
- มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริม เกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2559
อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 40 ราย
- มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2559 อาเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 4 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอาเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครัง/3 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
5 ครัง/5 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
2 ครัง/2 ราย
3) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
1 ครัง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา
1 ครัง
4) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์นาในแหล่งนาหมู่บ้าน
กิจกรรมกลางนา
- ปล่อยพันธุ์สัตว์นา ณ หนองฤาษี วันที่ 12 ส.ค. 59
1 แห่ง/50,000 ตัว
- ติดตามให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ
3 ครัง
/5) โครงการ...

- ๘5) โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- มอบปัจจัยการผลิต
(1) พันธุ์ปลา
60 ราย/120,000 ตัว
(2) อาหารปลากินพืช
60 ราย/1,200 ก.ก.
- ติดตามผลโครงการ
49 ครัง/49 ราย
6) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอบ้านกรวด (1 ส.ค. 59)
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือน กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอบ้านกรวด (1 ส.ค. 59)
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นาเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิ งหาคม 2559 ที่ หนองสระแก้ว หมู่ 3 ตาบลเขาดินเหนือ อาเภอบ้านกรวด ในวัน ที่ 10
สิงหาคม 2559
- เข้าร่วมประชุมและติดต่อราชการ ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (28 ก.ค. 59)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย อาเภอบ้านกรวด ที่ห้องประชุม
อาเภอบ้านกรวด (22 ส.ค. 59)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.6 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ เจ้า พนักงานประมงชานาญงาน
ปฏิบัติ หน้าที่ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
3 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
3 ราย/6,000 ตัว
2) โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช)
40 ราย/2,000 ตัว
- ติดตามผล
40 ราย
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกร รายใหม่
4 ครัง/4 ราย
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา
3 ครัง
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่
1 ครัง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่
1 ครัง
- ร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี
พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์ร่วมใจ ปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน ” ในวันที่2
สิงหาคม 2559 ณ หาดปราสาททอง ตาบลเย้ยปราสาท อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นา เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559
/เวลา...

- ๙เวลา 11.00 น. ณ หนองสระแก้ว (ชลประทานเขาดินเหนือ) หมู่ที่ 3 ตาบลเขาดินเหนือ อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559
อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ว มประชุมคณะกรรมการจัดตังสภาวัฒนธรรมอาเภอหนองกี่ ในวันที่ 24 สิ งหาคม
2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมอาเภอหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ ว มออกหน่ ว ยบริ การโครงการศูนย์ ดารงธรรม...ยิมเคลื่ อ นที่ ประจาเดือนสิ งหาคม
2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองตาดา หมู่ที่ 6 ตาบล
เย้ยปราสาท อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้า ที่ประมงอาเภอพุทไธสง รั บผิด ชอบอาเภอพุท ไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง
- ติดตามให้คาแนะนาเกษตรกร
40 ครัง/40 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
1 ครัง/40 ราย
2) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
4 ครัง/2 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
2 ครัง/2 ราย
3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2559
- มอบปัจจัยการผลิต
1 ครัง/60 ราย
4) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
2 ครัง/4 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
1 ครัง/4 ราย
5) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายใหม่
4 ครัง/4 ราย
6) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา
2 ครัง
- ตรวจปราบปราม
1 ครัง
7) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอพุทไธสง
1 ครัง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอพุทไธสง
1 ครัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
/4.8 รายงาน...

- ๑๐ 4.8 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- มอบปัจจัยการผลิต
1 ครัง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
2 ครัง
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต
5 ราย
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
5 ครัง
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา)
40 ราย
4) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา
- อบรม
1 ครัง
- ติดตามผลเกษตรกร
2 ครัง
5) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา
2 ครัง
- ตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายประมง
1 ครัง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมออกจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านกะหาด หมู่ที่ 4 ตาบลวังเหนือ อาเภอบ้านด่าน
- มอบปั จ จั ย การผลิ ตแก่เกษตรกรโครงการส่ งเสริม ฯ ในเขตหมู่ ที่ 2 ตาบลบ้ านตะโก
อาเภอห้วยราช และ หมู่ที่ 12 ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง เกษตรกรจานวน 40 ราย
- มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง หมู่ที่ 5 ตาบลเมือง
ไผ่ หมู่ที่ 1 ตาบลกันทรารมย์ และ หมู่ที่ 11 ตาบลชุมแสง อาเภอกระสัง เกษตรกรจานวน 5 ราย
- ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการประมงอาสา จานวน 2 ราย
- ออกตรวจรับ ปั จจั ยการผลิ ตโครงการส่ งเสริมเกษตรกร ในเขตอาเภอล าปลายมาศ ,
อาเภอบ้านกรวด , อาเภอพุทไธสง , อาเภอหนองกี่ , อาเภอละหานทราย , อาเภอสตึก และอาเภอกระสัง
- ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
- ร่วมประชุมคณะทางานปรับเปลี่ยนพืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม อาเภอกระสัง
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นา 12 สิงหามหาราชินี ณ หนองสระแก้ว ตาบลเขาดินเหนือ
อาเภอบ้านกรวด
- มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลียงปลาในบ่อดิน (งบพัฒนาจังหวัด) ในเขต
อาเภอกระสัง และ อาเภอห้วยราช เกษตรกรจานวน 115 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบ...

- ๑๑ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑3.0๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

