รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 13.30 น.
ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
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. นางสาวราไพ บุญทวี
10. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
11. นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด
12. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
13. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
14. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
15. นายนพดล ชุมพล
๑6. นายโยธิน เลือดกุมภา
17. นายกรกต มุ่งดี
18. นายนพดล สุภผล
19. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
20. นายอิสระ รักพินิจ

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

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา : 13.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ยิ น ดี ที่ ไ ด้ ม าร่ ว มงานกับทุกท่าน ต้องขอความร่ ว มมื อ จากทุ ก ท่าน
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ยินดีให้การสนับสนุนทุกเรื่องตามอานาจหน้าที่ที่มี ผมเป็นคนยึดถือเรื่องระเบียบเวลา
ดังนั้ น ขอฝากให้ ทุกท่านช่ว ยท างานตามระยะเวลาที่กาหนดด้ว ย เพราะข้ อมูล ต้องเร็ว ทั นตามเหตุการณ์
ในการปฏิบัติงานสิ่งสาคัญคือการยึดถือระเบียบปฏิบัติ ถ้าทุกคนในสานักงานมีเป้าหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี
/ระเบียบ...

- ๒ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมบุญ ธัญญาผล : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ แทน
ประมงจังหวัด ครั้งที่ 5/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีเรื่องควรแจ้งที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้
1.1.1 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ย้ายไปรักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
1.1.2 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) นายดิษฐเดช วัฒนาพร ตาแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
บุรีรัมย์
1.1.3 เรื่อง โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือนมิถุนายน 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” ประจาเดือนมิถุนายน 2559 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕9 ณ บ้านคูณ หมู่ที่ 7
ตาบลบ้านเป้า อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/๒559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน ๒๕๕9
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
๓.๑ ผลการดาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
๓.๑.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559
นางสาอางค์ แก้วสอน : ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
ที่

รายการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

1 แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
19,000.00
ค่าตอบแทน
-

เบิก-จ่าย
เดือนนี้

เบิกตั้งแต่
ต้นปี

-

-

คงเหลือ

19,000.00
19,000.00

หมาย
เหตุ

- ๓ที่

2

3

4

5

งบประมาณ
เบิก-จ่าย
เบิกตั้งแต่
ที่ได้รับ
เดือนนี้
ต้นปี
ค่าใช้สอย
2,880.00
7,018.00
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
19,000.00
2,880.00
7,018.00
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ผลผลิตที่ 5 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมที่ 2 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
190,000.00
ค่าตอบแทน
6,400.00
ค่าใช้สอย
47,872.93
141,687.72
ค่าวัสดุ
4,200.00
รวมเงิน
190,000.00
47,872.93
152,287.72
กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง
งบบุคลากร
765,390.00
พนักงานราชการ
64,725.00
485,310.00
รวมเงิน
756,390.00
64,725.00
485,310.00
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
486,400.00
ค่าวัสดุ (น้ามัน)
12,070.00
ค่าวัสดุ (สานักงาน)
5,400.00
44,021.00
ค่าใช้สอย
7,950.00
101,092.06
ค่าใช้สอย (สมทบประกันสังคม)
2,828.50
21,006.50
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
64,100.00
ค่าวัสดุ (ยานพาหนะและขนส่ง)
5,365.00
5,365.00
รวมเงิน
486,400.00
21,543.50
247,654.56
ค่าสาธารณูปโภค
56,800.00
ค่าน้าประปา
2,018.27
ค่าไฟฟ้า
4,950.78
9,633.92
ค่าโทรศัพท์
632.69
3,082.57
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
7,458.00
รวมเงิน
56,800.00
5,583.47
22,192.76
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
81,040.00
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
5,250.00
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการเกษตร)
ค่าใช้สอย
2,400.00
รวมเงิน
81,040.00
7,650.00
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
97,000.00
ค่าวัสดุ (น้ามัน)
รายการ

คงเหลือ
11,982.00
11,982.00

190,000.00
183,600.00
41,912.28
37,712.28
37,712.28
765,390.00
280,080
280,080
486,400.00
474,330.00
430,309.00
329,216.94
308,210.44
244,110.44
238,745.44
238,745.44
56,800.00
54,781.73
45,147.81
42,065.24
34,607.24
34,607.24
81,040.00
75,790.00
75,790.00
73,390.00
40,950.00
97,000.00
97,000.00

หมาย
เหตุ

- ๔งบประมาณ
เบิก-จ่าย
เบิกตั้งแต่
ที่ได้รับ
เดือนนี้
ต้นปี
ค่าใช้สอย
2,880.00
4,880.00
ค่าวัสดุการเกษตร
รวมเงิน
97,000.00
2,880.00
4,880.00
6 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
337,500.00
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
145,000.00
ค่าใช้สอย
28,138.49
ค่าวัสดุ (น้ามัน)
11,103.85
25,867.70
รวมเงิน
194,000.00
11,103.85
199,006.19
7 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง(โครงการจัดเก็บรายได้หนี้สินและการใช้แหล่งน้าฯ)
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน)
262,095.00
20,055.00
ค่าวัสดุ (น้ามัน) + สานักงาน
5,585.00
28,615.00
ค่าใช้สอย
9,670.00
172,359.45
ค่าตอบแทน
4,800.00
21,600.00
รวมเงิน
262,095.00
20,055.00
222,574.45
8 งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
409,400.00
ค่าตอบแทน
20,950.00
175,343.00
ค่าวัสดุ
21,966.00
ค่าใช้สอย
40,302.99
ค่าจ้างเหมา (ทาความสะอาดอาคารสานักงาน)
7,500.00
60,000.00
รวมเงิน
409,400.00
28,450.00
297,611.99
ค่าสาธารณูปโภค
46,700.00
ค่าไฟฟ้า
4,620.13
12,094.23
ค่าน้าประปา
365.94
922.34
ค่าโทรศัพท์
4,503.68
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
3,130.00
รวมเงิน
46,700.00
4,986.07
20,650.25
9 แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
กิจกรรม บริหารจัดการและควบคุมการทาประมง
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
32,000.00
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
10,634.00
ค่าวัสดุ (น้ามัน)
4,740.00
รวมเงิน
32,000.00
15,374.00
ที่

รายการ

คงเหลือ
92,100.00
92,100.00
337,500.00
192,500.00
164,361.51
138,493.81
138,493.81

262,095.00
233,480.00
61,120.55
39,520.55
39,520.55
409,400.00
234,057.00
212,091.00
171,788.01
111,788.01
111,788.01
46,700.00
34,605.77
33,683.43
29,179.75
26,049.75
26,049.75

32,000.00
32,000.00
21,366.00
16,626.00
16,626.00

หมาย
เหตุ

- ๕ที่

งบประมาณ
ที่ได้รับ
18,900.00

รายการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์

18,900.00

รวมเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

2,802,225.00

เบิก-จ่าย
เดือนนี้
-

เบิกตั้งแต่
ต้นปี
-

-

-

คงเหลือ
18,900.00
18,900.00

210,079.82 1,682,209.92 1,120,015.08

มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ดังนี้
3.2.1 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
ด้วยสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี ในวั น ที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยเสด็ จ พระราชด าเนิ น ทอดพระเนตรความก้ า วหน้ า
การดาเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ของศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และทรงปล่อยพันธุ์ปลา ที่หนองจระเข้เผือก ตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่ง
ประเทศไทย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งการดาเนินงานเฝ้ารับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
3.2.2 ประกาศกรมประมงเรื่อง กาหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินมายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559
ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่องกาหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับ
สัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 นั้น สานักงานฯ ขอสรุปการรับคา
ขอรับใบอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ในเบื้องต้น) (ข้อมูล ณ
วันที่ 6 มิถุนายน 2559) เกษตรกรจานวน 153 ราย ดังนี้
(1) อาเภอหนองกี่ อ่างเก็บน้าห้วยยาง เกษตรกรจานวน 15 ราย
(2) อาเภอพลับพลาชัย ฝายหัวตะแบก เกษตรกรจานวน 3 ราย
(3) อาเภอกระสัง อ่างเก็บน้าวัดชลประทาน เกษตรกรจานวน 1 ราย,ห้วยสวาย เกษตรกร
จานวน 22 ราย
(4) อาเภอละหานทราย เขื่อนลาจังหัน เกษตรกรจานวน 16 ราย
(5) อาเภอโนนดินแดง อ่างเก็บน้าเขื่อนลานางรอง เกษตรกรจานวน 28 ราย
(6) อาเภอพุทไธสง ลาน้ามูล เกษตรกรจานวน 2 ราย
/(7) อาเภอ...

หมาย
เหตุ

- ๖(7) อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ลาสะแทด เกษตรกรจานวน 2 ราย
(8) อาเภอสตึก ลาชี เกษตรกรจานวน 5 ราย,ลาน้ามูล เกษตรกรจานวน 53 ราย
(9) อาเภอคูเมือง ลาน้ามูล เกษตรกรจานวน 5 ราย,ปากคลองส่งน้าบ้านเขว้า) จานวน 1 ราย
3.2.3 ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม(กุ้งก้าม
แดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)
ด้วยกรมประมงได้ประกาศ เรื่อง กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
โดยมีเนื้อหาดังนี้
ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ) อยู่ก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
หกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวั ด แต่ ล ะจั ง หวั ด ประกาศก าหนดพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น เขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม ตามคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช )
ภายหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าดังกล่าวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนจะดาเนินกิจการการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้า ตามคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ากาหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีการเลี้ยงในบ่อดิน บ่อปูแผ่นพลาสติก หรือนาข้าว ต้องดาเนินการจัดทาที่กั้น
บริ เ วณขอบบ่ อ โดยรอบ โดยจั ด วางเป็ น แนวเอี ย งเข้ า หาบ่ อ และมี ค วามสู ง ตามแนวดิ่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๐
เซนติเมตร เพื่อป้องกันการหลุดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
(2) กรณีการเลี้ยงในภาชนะที่ใช้เลี้ยงอื่น ๆ เช่น ตู้กระจก กล่อง ลังพลาสติก กาละมัง
ถัง เป็ นต้น ด้วยต้องมีที่ปิ ดมิดชิดสามารถป้องกันการหลุ ดรอดของกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอก
กรณี จั งหวัดบุ รี รั มย์ หากมีผู้ ประกอบกิจการมาแจ้งข้อมูล การประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ) ที่มีอยู่ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการรับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม และให้ออกใบรับคาขอฯ ให้กับ
ผู้แจ้งข้อมูลการประกอบกิจการฯ โดยยังไม่ต้องออกหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าควบคุมให้กับผู้แจ้ง เนื่องจากคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดยังมิได้ประกาศกาหนดพื้นที่ จังหวัด
บุรีรัมย์ให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
3.2.4 ประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
ส านั ก งานประมงจั งหวัด บุ รีรั มย์ ได้ ด าเนิ นการจัด ประชุม คณะกรรมการประมง
ประจาจังหวัด เป็นการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวั นที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การประชุมและดาเนินการประชุมร่างข้อบังคับคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดบุรีรัมย์
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ แล้ วนาเสนอประธานกรรมการลงนามเรียบร้อยแล้ว และได้เสนออธิบดีกรม
ประมงทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3.2.5 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน ในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้ดาเนิน
การปล่อยพันธุ์ปลา จานวน 4 แหล่งน้า ดังนี้
/(1) แหล่งน้า...

- ๗(1) แหล่งน้าหนองศรีสุข หมู่ 5 ตาบลเขาดินเหนือ อาเภอบ้านกรวด
(2) แหล่งน้าหนองโนนศิลา หมู่ 8 ตาบลยายแย้มวัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(3) แหล่งน้าหนองปู่ตา หมู่ 13 ตาบลดอนราง อาเภอหนองกี่
(4) แหล่งน้าหนองอีตุ่ย หมู่ 6 ตาบลหนองเยือง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ส่วนในเดือนมิถุนายน อาเภอใดมีความพร้อมให้ทาหนังสือแจ้งมาที่สานักงาน เพื่อที่จะ
ได้ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ต่อไป
3.2.6 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ด้วยกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดาเนินกิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ ถุนายน 2559 และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12
สิงหาคม 2559 จังหวัดบุรีรัมย์จึงเสนอโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นายธงชัย เพิ่มงาม : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ดังนี้
1) โครงการส่ ง เสริ มเกษตรกรด้ า นการประมง ปีง บประมาณ 2559 ได้ จัด อบรมหลั กสู ต ร
“ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน” มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 320 ราย ซึ่งได้ดาเนินการอบรม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2) โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ ด้ า นการประมง มี เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง หมด 35 ราย
ได้ดาเนินการอบรมทีศ่ ูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุรินทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดาริ(ประมงโรงเรียน) จังหวัดบุรีรัมย์ มี 5 แห่ง
คือ รร.ตชด.บ้านโรงเลื่อย อาเภอละหานทราย , ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง อาเภอปะคา , โรงเรียนบ้านโคกสูง
อาเภอกระสัง , รร.วัดสระทอง และรร.ฤาษีสถิตย์ อาเภอนาโพธิ์ รวมทั้งหมด 5 แห่ง โดยได้ดาเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการประมงโรงเรียนและอบรมแล้ว
โครงการตามข้อ 1 – 3 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อมอบปัจจัยการผลิต
แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
4) โครงการประมงอาสา จะดาเนินการอบรมในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ที่วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และศึกษาดูงานที่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย อาเภอนางรอง โดยได้ทาหนังสือแจ้งไปยังประมง
อาสาเรียบร้อยแล้ว
5) โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 65 ราย จัดสรร
ให้ประมงอาเภอดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ มาตรฐาน GAP เป้าหมาย 15 ราย (ต้องเป็น
รายใหม่ทั้งหมด) มาตรฐาน Safety level เป้าหมาย 50 ราย
6) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จานวน 4 ครั้ง ได้ดาเนินการไปแล้ว
จานวน 3 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง ซึง่ สานักงานเกษตรจังหวัดยังไม่กาหนดสถานที่
/7) โครงการ...

- ๘7) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง เกษตรกรจานวน 500 ราย
ให้ประมงอาเภอจัดทาแผนการอบรมแจ้งมาทางสานักงานฯ เพื่อที่จะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
8) โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรของจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯ จานวน 23 ศูนย์ การประเมิน
ศูนย์ ฯ แบ่ งออกเป็น ๓ เกรด คือ เกรดA เกรดB และเกรดC วัตถุประสงค์การประเมินไม่ใช่การตรวจเพื่อ
แข่งขัน รับรางวัล แต่เป็นการการประเมินศูนย์ฯ เพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ด้าน
การประมง มี 7 ศูนย์ ดังนี้
(1) ศูนย์ฯ ตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จุดสาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
(2) ศูนย์ฯ ตาบลพรสาราญ อาเภอคูเมือง จุดสาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก
(3) ศูนย์ฯ ตาบลชานิ อาเภอชานิ จุดสาธิตการเพาะเลี้ยงกบ
(4) ศูนย์ฯ ตาบลท่าโพธิ์ชัย อาเภอหนองกี่ จุดสาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
(5) ศูนย์ฯ ตาบลจันดุม อาเภอพลับพลาชัย จุดสาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก
(6) ศูนย์ฯ ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง จุดสาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
(7) ศูนย์ฯ ตาบลส้มป่อย อาเภอโนนดินแดง จุดสาธิตการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
9) โครงการเก็บ ตัว อย่ างอาหารสั ตว์น้า ให้ เป้าหมายมา 10 ราย เป็นฟาร์มและร้านอาหาร
ได้ดาเนินการเก็บและส่งตัวอย่างแล้ว 5 ราย ผลการวิเคราะห์ไม่พบสารตกค้าง
10) การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ให้รายงานทุกวันศุกร์
11) งบพัฒนาจังหวัด ในปีงบประมาณ 2559 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์เสนอโครงการ
พัฒนาการเลี้ยงปลาน้าจืด วงเงิน 1,473,200 บาท โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายคื อ เกษตรกรจ านวน 700 ราย
อบรมให้ความรู้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด : ขอรายงานโครงการดังต่อไปนี้
12) โครงการตลาดเกษตรกร ด้ ว ยกองตรวจราชการมี ห นั ง สื อ สอบถามมายั ง ส านั ก งานฯ
เรื่อง โครงการตลาดเกษตรกรใจความว่า ในปี 2559 จะดาเนินการต่อหรือไม่ เพราะอะไร สานักงานฯ ได้ตอบ
กลับไปว่าไม่ประสงค์ดาเนินการต่อ เนื่องจากไม่มีเกษตรกรนาสินค้าด้านประมงมาจาหน่าย
13) โครงการสารวจข้อมูลรายได้ หนี้สิ นของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสั ตว์น้า เกษตรกรจานวน
17,472 ราย ได้ดาเนินการสารวจและบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเป้าหมาย ส่วนการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเก็บ ข้อมูล และบั น ทึกข้อมูล ในตารางของเจ้าหน้าที่ในส านักงานประมงจังหวัด จะให้ ถือปฏิบัติ เป็น
แนวทางเดียวกันกับอาเภอหรือไม่
ขอเสนอในที่ประชุมว่า การรายงานผลการปฏิบัติงานของอาเภอควรแยกส่งงานว่าเป็นงานของ
กลุ่มพัฒนาฯ หรือว่ากลุ่มบริหารฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
๔.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้
/1) โครงการ...

- ๙1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- จัดนิทรรศการด้านการประมง
1 ครั้ง
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
1 ครั้ง/32 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
20 ครั้ง/20 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล (รายเก่า)
4 ครั้ง/4 ราย
- ติดตามผล (รายใหม่)
4 ครั้ง/4 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
4 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ติ ด ตามผลโครงการเพิ่ ม ผลผลิ ต การประมงในแหล่ ง น้า (ปั จ จั ย แห่ ง ความสาเร็ จ
9 ประการ) จานวน 4 ครั้ง/4 แห่ง
- ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล และแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน โครงการสร้างรายได้
และพัฒ นาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (โครงการตาบลละ 5 ล้ าน) ในเขตพื้นที่ อาเภอ
ลาปลายมาศ จานวน 5 ครั้ง/1 ตาบล/13 โครงการ (ต.โคกล่าม อ.ลาปลายมาศ)
- ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ(กบอ.ลาปลายมาศ)กลั่นกรองและพิจารณา
อนุมัติโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จานวน 236
โครงการ งบประมาณ 43,200,000 บาท
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 3 ครั้ง
- ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการด้านการประมง ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 ครั้ง ราษฎร 32 คน
- ร่วมจัดนิทรรศการในงานประเพณี ของดีลาปลายมาศ ประจาปี 2559 จานวน 1 ครั้ง 2 วัน
- 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 11 ราย
- ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) อาเภอลาปลายมาศ จานวน 67 ราย อาเภอ
เมือง จานวน 46 ราย รวมทั้งสิ้น 113 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอแคนดง และอาเภอคูเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า

2 ครั้ง/2 ราย
/ติดตาม...

- ๑๐ - ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
1 ครั้ง/4 ราย
2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- จัดนิทรรศการด้านการประมง
1 ครั้ง
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
1 ครั้ง/120 ราย
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/4 ราย
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
4 ราย
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า
3 ครั้ง
5) โครงการอื่นๆ
- ประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าส่วนราชการ 2 ครั้ง
- ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงปลากระชัง 4 ครั้ง/64 ราย ในวันที่ 29 – 30 เม.ย. 59
- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบพันธุ์สัตว์น้าแก่
ผู้นาท้องถิ่นเพื่อปล่อยแหล่งน้าสาธารณะ จานวน 50,000 ตัว จานวน 1 ครั้ง/120 ราย ในวันที่ 4 พ.ค. 59
- รับนโยบายท่านผู้ตรวจราชการกรมประมง ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่
10 พ.ค. 59
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านสุขวัฒนา หมู่ 16 ตาบลชุมแสง จานวน 1 ครั้ง
ในวันที่ 11 พ.ค. 59
- รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 13 พ.ค. 59
- ออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)
เขตพื้นทีอ่ าเภอสตึก และอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 ครั้ง /4 ราย ในวันที่ 16 พ.ค. 59
- ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์,องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งวัง,เกษตรอาเภอ
สตึก และชาวบ้านหมู่ 4 บ้านกอก ตาบลทุ่งวัง อาเภอสตึก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จานวน 100,000 ตัว
ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งฯ ในแหล่งน้าสาธารณหนองทัพค่าย ในวันที่ 17 พ.ค. 59
- ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 พ.ค. 59
- ประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการยกระดับหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวประชารัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาเภอสตึก ในวันที่ 19 พ.ค. 59
- ออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)
เขตพื้นที่ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 ครั้ง/7 ราย ในวันที่ 31 พ.ค. 59
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
พฤษภาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลการส่งเสริม (สส.2)

40 ครั้ง/40 ราย
/2) โครงการ...

- ๑๑ 2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
5 ครั้ง/5 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
6 ครั้ง/6 ราย
3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล
6 ครั้ง/6 ราย
4) โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
- ติดตามผล
1 ครั้ง/10 ราย
5) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.ประมง
1 ครั้ง
6) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
3 กลุ่ม/3 ครั้ง
7) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง 4 ครั้ง
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองยาง หมู่ ๑,๙ ต.นางรอง อ.นางรอง
1 ครั้ง
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองโสน หมู่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง 2 ครั้ง
8) 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 2 ครั้ง
- หนองกลันทา ม.6 ต.เมืองยาง อ.ชานิ พื้นที่ 35 ไร่
1 ครั้ง
ปล่อยพันธุ์ปลา รวม 1 ครั้ง/1 แห่ง/100,000 ตัว
- อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ หนองโนนศิ ล า หมู่ 8 ต าบลยายแย้ ม วั ฒ นา พื้ น ที่ 35 ไร่
100,000 ตัว ปลานิล 60,000 ตัว ปลาไน 20,000 ตัว ปลาตะเพียน 20,000 ตัว จัดทอดผ้าป่าปลา ได้
เงินสมทบกองทุน 4,900 บาท โดยมีนายธงชัย เพิ่มงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงแทน
ประมงจังหวัดเป็นประธาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
9) งานอื่นๆ
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง
- รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ที่ตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
- ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่ งน้า คลองช่องแมว พื้นที่ 200 ไร่ หมู่ 9,11 ตาบล
หนองโสน อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 400,000 ตัว (17 พ.ค. 59) โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน
- ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้า หนองประปา พื้นที่ 8 ไร่ หมู่ 13 บ้านชุมพรพัฒนา ตาบล
ยายแย้ มวัฒนา อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปลานิล 60,000 ตัว ปลาไน 20,000 ตัว ปลา
ตะเพียน 20,000 ตัว รวม 100,000 ตัว โดยมีนายอนุรักษ์ ชะนัง รองนายกเทศมนตรีตาบลยายแย้มวัฒนา
เป็นประธาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
/ดาเนิน...

- ๑๒ - ดาเนินการสร้างบ่อซิเมนต์ ขนาด 1.60 X 3.20 เมตร จานวน 78 บ่อ ตามโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ หลังครัวเรือนเพื่อการแปรรูป งบประมาณ 434,070 บาท เกษตรกร
สมทบ บ่อละ 500 บาท เงิน 39,000 บาท รวมทั้งสิ้น 473,000 บาท ณ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 8 ตาบล
หนองโสน อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม
2559 ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตาม แนะนา ส่งเสริม
2 ครั้ง/2 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตกร รายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
3) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
3 ครั้ง/150 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/3 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เดือนเมษายน 2559 จานวน
4 ครั้ง เกษตรกร 150 ราย จัดโดยสานักงานเกษตรอาเภอละหานทราย และสานักงานเกษตรอาเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์
- การรับยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน เขตพื้นที่อาเภอละหานทราย จานวน 28 ราย และเขตพื้นที่อาเภอโนนดินแดง จานวน 16 ราย
- ร่วมชี้แจงการงดจับสัตว์น้าในช่วงฤดูปลามีไข่ และการเก็บอาชญาบัตรเครื่องมือการทา
การประมง ณ หน่วยบริหารจัดการประมงน้าจืด เขื่อนลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
- ด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ ม กิ จ กรรมประมงโรงเรี ย น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ และรับเสด็จสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตารวจตระเวณ
ชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพละหานทราย
โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุรินทร์ จานวน 200,000 ตัว
- โครงการธนาคารปลานิล ในแหล่งน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพละหานทราย โดยได้รับ
การสนับสนุนพันธุ์ปลานิล พ่อ-แม่พันธุ์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ จานวน 2,000 ตัว ,
อาหารปลาดุกกลาง จานวน 5 กระสอบ , มุ้งไนลอน 4 ม้วน , ปูนขาว 50 ก.ก.
มติที่ประชุม : รับทราบ
/4.5 รายงาน...

- ๑๓ ๔.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอาเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
1 ครั้ง/1 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
2 ครั้ง/2 ราย
3) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- รับแบบคาขอ
5 ราย
- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม (รายใหม่)
5 ราย
4) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
5 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
7 ครั้ง
5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าหมู่บ้าน
กิจกรรมต้นน้า
- ประชาคมระดมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในหมู่บ้าน
1 แห่ง
- จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการแหล่งน้า
1 คณะ
- กาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา การบริหารแหล่งน้า
1 แห่ง
กิจกรรมกลางน้า
- เตรียมแหล่งน้า กาจัดศัตรูปลา
1 แห่ง
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
1 แห่ง/84,000 ตัว
- ติดตามให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ
4 ครั้ง
6) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอบ้านกรวด (2 พ.ค. 59)
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือน กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอบ้านกรวด (3 พ.ค. 59)
- เข้าร่วมประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (10 พ.ค. 59)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอบ้านกรวด ที่ห้องประชุม
อาเภอบ้านกรวด (25 พ.ค. 59)
- เป็น วิทยากรอบรมเกษตกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิ ตของเกษตรกรที่
ได้รับผลจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่
10 ตาบลหนองไม้งาม อาเภอบ้านกรวด (2,9,16,23 พ.ค. 59) เกษตรกรจานวน 200 คน จานวน 4 ครั้ง
- เข้าร่ว มกิจกรรม จัดเวที ชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตประจาปี 2559 ที่ศาลาวัดบ้านบัว หมู่ 16 ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย เกษตรกรเข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน (17 พ.ค. 59)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดบุรีรัมย์ แทนนายอาเภอบ้านกรวด ที่ห้อง
ประชุมศาลากลางจังหวัด (18 พ.ค. 59)
- ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่อาเภอรับผิดชอบ
(1) สานักงานเกษตรอาเภอพลับพลาชัย (12 พ.ค. 59)
(2) สานักงานเกษตรอาเภอประโคนชัย (19 พ.ค. 59)
/รับเสด็จ...

- ๑๔ - รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่หนองจระเข้เผือก ตาบล
หนองโดน อาเภอลาปลายมาศ (13 พ.ค. 59)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.6 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ เจ้า พนักงานประมงชานาญงาน
ปฏิบัติ หน้าที่ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
2 ราย
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายใหม่
3 ราย
2) โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง
- ติดตามผล
20 ราย
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่
1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่
1 ครั้ง
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดการฝึกอบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับตาบล ในวันที่ 13
พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาเภอหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิตร่วมปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) จาลอง ในวันพุธที่ 11
พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ วัดเย้ยปราสาท ตาบลเย้ยปราสาท อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง หมู่ที่ 3 ตาบลโคกสูง อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ ว มรั บ เสด็ จ ฯ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในวั น ที่ 13
พฤษภาคม 2559 ณ หนองจระเข้เผือก ตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นพิ ธี เ ปิ ด โครงการฝึ ก อบรมทางกฎหมายแก่ ก ลุ่ ม สตรี ในวั น ที่ 31
พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาเภอหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
/4.7 รายงาน...

- ๑๕ ๔.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้า ที่ประมงอาเภอพุทไธสง รั บผิด ชอบอาเภอพุท ไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม 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
๔.8 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
1 ครั้ง
2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 ครั้ง
3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
2 ครั้ง
4) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร
40 ราย
5) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
4 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ ปี 2558 จานวน 1 ครั้ง
/อบรม...

- ๑๖ /อบรม...
- อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ในศูนย์เรียนรู้บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตาบลโคกเหล็ก
อาเภอห้วยราช จานวน 4 ครั้ง
- อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ในศูนย์เรียนรู้บ้านบุ หมู่ที่ 12 ตาบลปราสาท อาเภอบ้าน
ด่าน จานวน 4 ครั้ง
- สารวจผลผลิตสัตว์น้า (สส 2) ในเขตอาเภอกระสัง และอาเภอห้วยราช จานวน 40 ราย
- ออกรับแบบคาขอเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ในเขตตาบลลาดวน จานวน 2 ราย และตาบลหนอง
เต็ง 1 ราย , ในเขตตาบลห้วยราช อาเภอห้วยราช 1 ราย และตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จานวน 1 ราย
- ร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

