รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 6/๒๕๕9
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
2. นายสมบุญ ธัญญาผล
3. นายธงชัย เพิ่มงาม
4. นายสมเดช ดอกจันทร์
5. นางสาวปภาดา ศรีทองทูล
6. นายสุบงกช สิงห์ดี
7. นางสาอางค์ แก้วสอน
8. นางสาวราไพ บุญทวี
9. นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด
10. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
11. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
12. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
13. นายนพดล ชุมพล
๑4. นายโยธิน เลือดกุมภา
15. นายกรกต มุ่งดี
16. นายนพดล สุภผล
17. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
18. นายอิสระ รักพินิจ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฤทธิกร ศรแก้ว

นักวิชาการประมงชานาญการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ
2. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์

ประมงอาเภอนางรอง
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : 09.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
/นาย...

- ๒นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ครั้งนี้เป็นการประชุมที่ทางสานักงานฯ ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้าบุรีรัมย์ และหน่วยบริหารจัดการประมงน้าจืดเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่ว ม
ปรึกษาหารือข้อราชการ และการขอความร่วมมือต่างๆ แต่ทางหน่วยบริหารฯ ติดภารกิจที่จังหวัดนครราชสีมา
ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้
จากที่ได้เข้าร่ว มประชุมหั วหน้าส่ ว นราชการ/หั ว หน้าหน่ว ยงานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2559
ในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีเรื่องควร
แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้
1.1.1 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย
1) นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
2) นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ต้าแหน่งเดิม ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้า
จืดขอนแก่น ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด ย้ายมาด้ารงต้าแหน่ง ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
1.1.2 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย
1) พันตารวจเอก บัณฑิต อ่อนสาคร ตาแหน่งเดิม ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกี่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
2) นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร ต้าแหน่งเดิม พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ้านวยการต้น)
ได้รับการแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่ง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ้านวยการสูง)
1.1.3 การลงประชามติ
ตามที่คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ได้ ประกาศกาหนดวันใช้สิ ทธิ์ออกเสี ยงประชามติ
โดยก าหนดในวัน อาทิ ตย์ ที่ 7 สิ ง หาคม 2559 จั งหวัด บุ รีรั มย์ ข อความร่ว มมื อ ประชาสั ม พัน ธุ์ เชิ ญชวน
ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติดังกล่าว โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งเป้าหมายผู้มาร่วมลงประชามติร้อย
เปอร์เซ็นต์ และจานวนบัตรเสียศูนย์เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าราชการขอให้เป็นตัวอย่างกับประชาชน โดยขอความ
ร่วมมือให้ข้าราชการทุกท่านออกไปร่วมลงประชามติในวันดังกล่าวด้วย
1.1.4 เรื่อง การจัดงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จังหวัดบุ รี รั มย์ ได้กาหนดจัดงานรัฐ พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันจันทร์
ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะประกอบพิธีวางพวงมาลาของส่วนราชการต่างๆ
ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนายรายณ์มหาราช
1.1.5 เรื่อง ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ค รบ 70 ปี 9 มิ ถุ น ายน 2559 และเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งสองโอกาส จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญทุกหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และธงตรา
สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
/1.1.6 เรื่อง...

- ๓1.1.6 เรื่อง โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือนกรกฎาคม 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 สร้างรอยยิ้ม ให้กับ
ประชาชน” ประจาเดือนกรกฎาคม 2559 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕9 ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่
3 ตาบลศรีภูมิ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
1.1.7 เรื่อง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดาเนิ น งานตามนโยบายที่ สาคั ญ เร่งด่วนและงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด
กรมประมงมี ค าสั่ ง ที่ 536/2559 ลงวั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนิ นงานตามนโยบายที่สาคัญเร่งด่วนและงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญเร่งด่วนและงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง บรรลุ ผ ลอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่ว มมือของหน่ว ยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทางานประสานกันในระดับจังหวัด โดยให้มีอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายที่สาคัญเร่งด่วน และงานตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง
2) ร่วมบูรณาการหน่วยงานในกรมประมง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในกิจกรรมทุกๆ ด้าน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3) จัดทาแผนพัฒนากรมประมงในระดับจังหวัด
4) รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้กรมประมงทราบโดยด่วน
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/๒559
เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕9
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
๓.1 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ดังนี้
3.1.1 ประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2559
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จะดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประมงประจา
จังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
/1) เรื่อง...

- ๔1) เรื่อง พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 28 (3) ให้คณะกรรมการ
ประมงประจาจังหวัดมีอานาจหน้าที่ออกประกาศตามมาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้าในเขตที่รักษาพันธุ์
สัตว์น้าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงจังหวัดโดยรัฐมนตรีประกาศกาหนด มาตรา 172 ให้บรรดาที่
รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศกาหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ เป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้าตาม
พระราชกาหนดนี้
2) พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 77 ภายใต้บังคับมาตรา 79 ห้าม
มิให้ผู้ใดประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดประกาศ
กาหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(1) พิจารณากาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ มีผู้ขออนุญาตเพาะเลี้ยงจระเข้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 24 ราย จานวน
4,823 ตัว
(2) พิจารณากาหนดเขต เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชProcambarus clarkia หรือ Cherax spp. มีผู้แจ้ง
ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 63 ราย จานวน 51,045 ตัว
(3) พิจารณาขอความเห็นชอบในการดาเนินการก่อนกาหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สาหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ประกอบกิจการ
เลี้ยงปลาในกระชัง จานวน 18 แห่ง จานวน 153 ราย พื้นที่ 32,583.50 ตารางเมตร
3.1.2 กรมประมงส่งแนวทางปฏิบัติการรับแจ้งข้อมูล และกาหนดพื้นที่ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม หารื อ แนวทางการรั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล และการก าหนดพื้ น ที่ ก าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด กองกฎหมาย
กองตรวจราชการ กองบริหารจัดการด้านการประมง สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสานักงาน
ประมงจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น.
ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการดาเนิน การรับคาขอแจ้งและออกหนังสื อรับรองการแจ้งการประกอบกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมฯ ดังนี้
1) การรับแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมฯ ให้ชะลอไว้
ก่อน จนกว่าคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดจะประกาศกาหนดพื้นที่ให้เป็นเขตเพราะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
2) กรณีห ากมี ผู้ ประกอบกิจ การมาแจ้งการประกอบกิจ การการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า
ควบคุมฯ ให้กรอกเอกสารตามคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ และออกใบรับรองขอแจ้งการประกอบ
กิจการฯ ให้ผู้ประกอบกิจการเก็บไว้ส่วนหนึ่งและเก็บไว้ที่สานักงานฯ ส่วนหนึ่ง
3) เมื่อคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดประกาศพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
แล้วให้สานักงานฯ ดาเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมฯ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการต่อไป โดยผู้มีอานาจลงนามในหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าควบคุมฯ คือประมงจังหวัด หรือประมงอาเภอ

/3.1.3 โครงการ...

- ๕3.1.3 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ ก รรมสั ต ว์ น้ าบุ รี รั ม ย์
และหน่ ว ยบริ ห ารจั ดการประมงน้ าจื ดเขื่ อนล านางรอง จะร่ว มกัน ดาเนิ นการจั ดพิธีปล่ อ ยพันธุ์สั ตว์น้า ณ
หนองสระแก้ว (ชลประทานเขาดินเหนือ) อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12
สิงหาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
3.1.4 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน ในเดือนมิถุนายน 2559 ได้ดาเนิน
การปล่อยพันธุ์ปลา จานวน 1 แหล่งน้า คือ หนองกันจาน หมู่ที่ 3 ตาบลละเวี้ย อาเภอประโคนชัย เนื้อที่ 275
ไร่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ส่ ว นในเดื อ นกรกฎาคม อ าเภอใดมี ค วามพร้ อ มให้ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง มาที่ ส านั ก งาน
เพื่อที่จะได้ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ต่อไป
3.1.5 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้ ว ยศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ที่ 4 กองอ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภาย
ในราชอาณาจักร ได้ทาหนังสือมาที่หน่วยงานเพื่อขอข้อมูล ข้อเท็จจริง ผลการดาเนินงานแผนแม่บทแก้ไข
ปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ซึ่งในส่วนของสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มี ปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน ดังกล่าว
แต่อย่างใด
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.2 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นายธงชัย เพิ่มงาม : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2559 ขอให้ประมงอาเภอแจ้ง
ความต้องการพันธุ์ปลาของเกษตรกรมายังจังหวัด และการรายงานตามแบบสส.ขอให้รายงานดังนี้
(1) แบบรายงาน สส.2 ครั้งที่ 3 ขอให้ส่งภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
(2) แบบรายงาน สส.3 ขอให้ส่งภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม โดยเก็บทุกราย เพราะต้องนา
ข้อมูลเข้าระบบ และเป็นตัวชี้วัดในครั้งนี้ด้วย
2) โครงการประมงอาสา ได้ดาเนินการอบรมในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และศึกษาดูงานที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย อาเภอนางรอง เรียบร้อยแล้ว ขอให้อาเภอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของประมงอาสาจานวน 3 ครั้ง ตามแบบฟอร์มการรายงานที่ได้ให้ไปแล้ว
/3) โครงการ...

- ๖3) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดาริ(ประมงโรงเรียน) จังหวัดบุรีรัมย์ มี 5 แห่ง
คือ รร.ตชด.บ้านโรงเลื่อย อาเภอละหานทราย , ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง อาเภอปะคา , โรงเรียนบ้านโคกสูง
อาเภอกระสัง , รร.วัดสระทอง และรร.ฤาษีสถิต อาเภอนาโพธิ์ รวมทั้งหมด 5 แห่ง โดยได้ดาเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการประมงโรงเรียนและดาเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประมงอาเภอรายงานผลการจับ
ผลผลิตด้วย
4) โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ ด้ า นการประมง มี เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง หมด 35 ราย
ได้ดาเนินการอบรมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุรินทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
5) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง เกษตรกรจานวน 500 ราย
ขอให้ประมงอาเภอดาเนินการอบรมให้เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และเสนอชื่อเกษตรกรต้นแบบ
ในพื้นที่รับผิดชอบ อาเภอละ 1 ราย เพื่อจังหวัดจะได้ดาเนินการถอดบทเรียนต่อไป
6) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จานวน 4 ครั้ง ได้ดาเนินการไปแล้ว
จานวน 3 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดยังไม่กาหนดสถานที่
7) โครงการตลาดเกษตรกร
ด้ ว ยกองตรวจราชการมี ห นั ง สื อ สอบถามมายั ง ส านั ก งานฯ เรื่ อ ง โครงการตลาด
เกษตรกรใจความว่า ในปี 2559 จะดาเนินการต่อหรือไม่ เพราะอะไร ส านักงานฯ ได้ตอบกลับไปว่าไม่
ประสงค์ดาเนินการต่อ เนื่องจากไม่มีเกษตรกรนาสินค้าด้านประมงมาจาหน่าย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
๔.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
21 ครั้ง/21 ราย
3) โครงการประมงอาสา
- อบรมประมงอาสา
1 ครั้ง/4 ราย
- ติดตามผล (รายเก่า)
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล (รายใหม่)
4 ครั้ง/4 ราย
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
6 ครั้ง
5) 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)
/ติดตาม...

- ๗- ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล และแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน โครงการสร้างรายได้
และพัฒ นาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (โครงการตาบลละ 5 ล้ าน) ในเขตพื้นที่ อาเภอ
ลาปลายมาศ จานวน 6 ครั้ง/1 ตาบล/6 โครงการ (ต.โคกล่าม อ.ลาปลายมาศ)
- ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตรและชนบท ระดับอาเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ จานวน 15 หมู่บ้าน 33 โครงการ
งบประมาณ 16,420,000 บาท
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 2 ครั้ง (กศน.และพัฒนา
ชุมชน)
- ร่ ว มจั ดนิ ทรรศการและให้ บริการวิช าการด้านการประมง ตามโครงการวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field Day) จานวน 2 ครั้ง (อ.เมือง 1 ครั้ง อ.ลาปลายมาศ 1 ครั้ง)
- ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานสังกั ดกระทรวงเกษตรฯ ระดับอาเภอ ดาเนินการจัดเวที
ชุมชน ตามโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2559 จานวน 6 ครั้ง/6 แห่ง (ต.เมืองแฝก ต.โคกล่าม ต.ตลาดโพธิ์ ต.
หนองกระทิง ต.แสลงพัน ต.หนองโดน)
- ดาเนินการจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จที่
หนองจระเข้เผือก หมู่ที่ 8 ตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 ครั้ง พันธุ์ปลา
60,000 ตัว
- รั บ ค าขอแจ้ ง ข้อ มู ล การประกอบกิจ การเพาะเลี้ ยงสั ต ว์ น้าควบคุม (กุ้ ง ก้า มแดงหรื อ
กุ้งเครย์ฟิช) จานวน 6 ราย (อ.เมือง 3 ราย อ.ลาปลายมาศ 3 ราย)
- ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) อาเภอลาปลายมาศ จานวน 17 ราย อาเภอ
เมือง จานวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอแคนดง และอาเภอคูเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- จัดนิทรรศการด้านการประมง
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
3) โครงการประมงอาสา
- อบรมประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
- ติดตามผล รายใหม่
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร

1 ครั้ง/2 ราย
1 ครั้ง/4 ราย
3 ครั้ง
3 ครั้ง/700 ราย
1 ครั้ง/40 ราย
1 ครั้ง/4 ราย
1 ครั้ง/2 ราย
1 ครั้ง/4 ราย
50 ราย
/4) ควบคุม...

- ๘4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า
4 ครั้ง
5) โครงการอื่นๆ
- ประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าส่วนราชการ 2 ครั้ง
- ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ กศฯ.ต.นิคม อ.สตึก
- ติดตามเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้และจับพิกัด GPS ที่ ม.11, 12 ต.ชุมแสง อ.สตึก
และที่ ม.12 ต.ดงพลอง รวม 4 ราย
- รับคาขอผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ต.สตึก อ.สตึก จานวน 1 ราย
- ออกตรวจสอบกรณีน้าเน่าเสียลาตะโคง ที่ ม.1 ต.ร่อนทอง อ.สตึก
- ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ที่ ม.4 ต.หัวฝาย อ.แคนดง, ม.8,
ม.18 ต.นิคม อ.สตึก และ ม.9 ต.พรสาราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
- ประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฐานราก ประจาไตร
มาศที่ 3 และคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอาเภอ ณ ห้องประชุมอาเภอ
สตึก ชั้น 2
- ออกตรวจสอบผู้ขออนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และจับพิกัด GPS ที่ ม.11 ต.นิคม อ.สตึก
จานวน 6 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มิถุนายน 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- อบรมประมงอาสา
1 ครั้ง/5 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
5 ครั้ง/5 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
5 ครั้ง/6 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล
6 ครั้ง/6 ราย
3) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.ประมง
1 ครั้ง
4) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
3 กลุ่ม/3 ครั้ง
5) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง 5 ครั้ง
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองยาง หมู่ ๑,๙ ต.นางรอง อ.นางรอง
1 ครั้ง
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองโสน หมู่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง 3 ครั้ง
/6) โครงการ...

- ๙6) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง ปี 2559
ติดตามผล รวม 4 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
7) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หลังครัวเรือนเพื่อการแปรรูป บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
ม.8 ต.หนองโสน อ.นางรอง
- ประชุมสมาชิกโครงการ
2 ครั้ง
- จัดหาวัสดุก่อสร้างบ่อซีเมนต์
78 บ่อ
- จัดหาอาหารปลาโปรตีน 32%
156 กระสอบ
- มอบอาหารปลาให้สมาชิก (รายละ 2 กระสอบ)
78 ราย/156 กระสอบ
8) งานอื่นๆ
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง
- ประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอาเภอ
2 ครั้ง
- งานสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานิลในคอกในบ่อดินเพื่อขยายพันธุ์ ได้รับพันธุ์ปลานิลจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ เพื่อเป็นพ่อ -แม่พันธุ์สาหรับการสาธิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2559 จานวน 1,000 ตัว โดยสาธิตที่บ่อของนายพัด จุกแก้ว เลขที่ 34 ม.8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ต.หนองโสน
อ.นางรอง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดิน แดง และอาเภอปะค า สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน
2559 ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตาม แนะนา ส่งเสริม
2 ครั้ง/2 แห่ง
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตกร รายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
3) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- จัดนิทรรศการด้านการประมง
1 ครั้ง/250 ราย
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
1 ครั้ง/250 ราย
๔) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
1 ครั้ง/40 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- อบรมประมงอาสา
1 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/3 ราย
/5) ควบคุม...

- ๑๐ 5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- แก้ปัญหาปลาน็อคน้า สระหนองปรือ เทศบาลตาบลละหานทราย ร่วมตรวจสอบการ
ตายของปลากับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลละหานทราย พร้อมทาหนังสือแนะนา
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น
- ตรวจสอบและออกใบรับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมกุ้ง
ก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟีช เขตพื้นที่ตาบลโนนดินแดง และตาบลส้มป่อย อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
เกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เกษตรกร 250 ราย จัดโดย สานักงานเกษตรอาเภอละหานทราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอาเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- อบรมประมงอาสา
1 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
3 ครั้ง/3 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
2 ครั้ง/2 ราย
3) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และปรับปรุงฐานข้อมูล
6 ราย
4) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
2 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าหมู่บ้าน
กิจกรรมกลางน้า
- เตรียมแหล่งน้า กาจัดศัตรูปลา
1 แห่ง
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
1 แห่ง/100,000 ตัว
- ติดตามให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ
1 ครั้ง
6) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดง)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
4 ราย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
4 ราย/4 ครั้ง
7) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอบ้านกรวด (1 มิ.ย. 59)
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือน กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอบ้านกรวด (2 มิ.ย. 59)
- เข้าร่วมประชุมและติดต่อราชการ ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (6,20 มิ.ย. 59)
/เข้าร่วม...

- ๑๑ - เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอ
พลับพลาชัย (10 มิ.ย. 59)
- ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่อาเภอรับผิดชอบ
(1) สานักงานเกษตรอาเภอพลับพลาชัย (16 มิ.ย. 59)
- ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดู
การผลิตใหม่ ปี 2559
(1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตาบลหนองไม้งาม อาเภอบ้านกรวด ใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
(2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ หมู่ 6 ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย ในวันที่ 24
มิถุนายน 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.6 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ เจ้า พนักงานประมงชานาญงาน
ปฏิบัติ หน้าที่ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- คัดเลือกเกษตรกร
1 ราย
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
2 ราย
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
1 ราย
2) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่
1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่
1 ครั้ง
- ร่วมเป็นเกีย รติในพิธิเปิด ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจาตาบลหนองกี่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน(ครู ค.) เพื่อ
สนับสนุนการออกเสียงประชามติการร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศาลา
ประชาคมอาเภอหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดู
การผลิตใหม่ ปี 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบ คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 ตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 22 มิถุนายน
2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหนองบอบ หมู่ที่ 9 ตาบลท่าโพธิ์ชัย อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ และ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหนองชัยศรี
หมู่ที่ 1 ตาบลหนองชัยศรี อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
/4.7 รายงาน...

- ๑๒ ๔.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้า ที่ประมงอาเภอพุทไธสง รั บผิด ชอบอาเภอพุท ไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง จานวน 40 ราย ดาเนินการอบรมเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและติดตามให้ความรู้เรื่องการเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้ว รอมอบปัจจัยการผลิต
2) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในพื้นที่อาเภอนาโพธิ์ จานวน 2 แห่ง ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประมง
โรงเรียนและดาเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว
3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 เกษตรกรจานวน 60 ราย ดาเนินการ
อบรมเรียบร้อยแล้ว รอมอบปัจจัยการผลิต
4) โครงการศูน ย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง เกษตกรจานวน 4 ราย ได้
ดาเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว
5) การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลด้านการประมง อาเภอพุทไธสงไม่มีการจัดเก็บ
รายได้ด้านการประมง
6) ผลคดีด้านการประมง เดือนนี้ ไม่มีผลคดีด้านการประมง
7) โครงการ Smart Farmer เกษตกร 60 ราย อบรมเกษตรกรรอบแรกเรียบร้อยแล้ว
8) โครงการประมงอาสา คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4 ราย
9) ควบคุมการทาประมง ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า 2 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.8 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
4) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา
- อบรม
- ติดตามผลเกษตรกร
5) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2ค
1 ครั้ง

/6) โครงการ...

- ๑๓ 6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ ปี 2558 จานวน 1 ครั้ง
- เข้ า ร่ ว มงานมอบพั น ธุ์ ข้ า วโครงการส่ ง เสริ ม การใช้ เ มล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วหอมคุ ณ ภาพดี ปี
2559/60 ณ หอประชุมอาเภอกระสัง
- เข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา ณ วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์
- ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Field day ณ หมู่ที่ 12 ตาบลปราสาม อาเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การขออนุญาตการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าควบคุม ที่สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

