รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการแลาะเจ้หน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 4/๒๕๕9
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายสมบุญ ธัญญาผล
2. นายสมเดช ดอกจันทร์
3. นางสาวปภาดา ศรีทองทูล
4. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ
5. นายสุบงกช สิงห์ดี
6. นางสาอางค์ แก้วสอน
7. นางสาวราไพ บุญทวี
8. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
9. นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด
10. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
11. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
12. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
13. นายนพดล ชุมพล
๑4. นายโยธิน เลือดกุมภา
15. นายกรกต มุ่งดี
16. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธงชัย เพิ่มงาม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : 13.0๐ น.
นายสมบุญ ธัญญาผล หัวหน้ า กลุ่ มบริ หารจัดการด้ า นการประมง รั กษาราชการแทนประมงจั งหวั ด
ประธานในที่ประชุมได้ดาเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสมบุญ ธัญญาผล : ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากกรมราชองครักษ์ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีกาหนดจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 9 และ
13 พฤษภาคม 2559
โดยวั น ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เสด็จ พระราชดาเนิน ทอดพระเนตรความก้ า วหน้ า
การดาเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ของศูนย์พัฒนา
/พันธุ์พืช...

- ๒พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และทรงปล่อยพันธุ์ปลา ที่หนองจระเข้เผือก ตาบลหนองโดน อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัด บุ รี รั มย์ และเสด็จ ทอดพระเนตรกิจกรรมความภาคภูมิใจศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณา
การเกษตร , ประมง , ปศุสัตว์ รู ปแบบมินิครบวงจรเป็นต้นแบบนาสู่ช าวบ้าน ณ โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
๑.2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมบุญ ธัญญาผล : ได้มอบหมายให้คุณสาอางค์ แก้วสอน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทน
เนื่องจากติดราชการ
สาอางค์ แก้วสอน : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่
4/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ มีเรื่องควรแจ้งที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้
1.2.1 เรื่อง ข้าราชการทีไ่ ด้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) นายไพรวัลย์ วัฒนศิรางค์ ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการส่วนระเบียบและพิธีการศุลกากร
ประจาท่าอากาศยานสุวรณภูมิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์
1.2.2 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 5 ราย
1) นายรักษพงศ์ วงศ์ห้าวศึก ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดนางรอง ย้ายมาดารงตาแหน่ง
อัยการจังหวัดบุรีรัมย์
2) นายวัลลภ พลัดเมือง ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุรินทร์ สานักงาน
อัย การศาลแขวงสุริ น ทร์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง อัยการผู้ เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการภาค 3 รักษาการใน
ตาแหน่ง อัยการจังหวัดนางรอง
3) นายวิโรจน์ แสงศรี ตาแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการคดีอาญาธนบุรี
ย้ายมาดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
4) นายพิสิฐพงษ์ ชัยยะ ตาแหน่งเดิม อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 7 ย้าย
มาดารงตาแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 3 รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
5) รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง ตาแหน่งเดิ ม รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัด
นครพนม ย้ายมาดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
1.2.3 เรื่อง การจัดงานพิธีวันฉัตรมงคล ประจาปี 2559
ด้วยวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล ทุกจังหวัดจัดงานพิธีวันฉัตรมงคล
เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี จังหวัดบุรีรัมย์
ได้กาหนดจัดงานพิธีวันฉัตรมงคล ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์
1.2.4 เรื่อง การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 5 หมวดอักษร กต
สานักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด
อักษร กต “กิจการ การงาน ก้าวหน้า ตลอดไป” จานวน 301 หมายเลข ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
/1.2.5 เรื่อง...

- ๓1.2.5 เรื่ อ ง โครงการหน่ ว ยบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน ประจ าเดื อ น
พฤษภาคม 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” ประจาเดือนพฤษภาคม 2559 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕9 ณ บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่
1 ตาบลบุโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/๒559
เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม ๒๕๕9
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
๓.๑ ผลการดาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
๓.๑.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559
นางสาอางค์ แก้วสอน : ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ดังนี้
ที่

รายการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

เบิก-จ่าย
เดือนนี้

เบิกตั้งแต่
ต้นปี

1 แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
6,000.00
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
4,138.00
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
6,000.00
4,138.00
2 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ผลผลิตที่ 5 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมที่ 2 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
118,350.00
ค่าตอบแทน
6,400.00
ค่าใช้สอย
31,302.93
93,814.79
ค่าวัสดุ
4,200.00
รวมเงิน
118,350.00
31,302.93
104,414.79

คงเหลือ

6,000.00
1,862.00
1,862.00

118,350.00
118,350.00
111,950.00
18,135.21
13,935.21
13,935.21

หมาย
เหตุ

- ๔3 กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง
งบบุคลากร
765,390.00
พนักงานราชการ
รวมเงิน
756,390.00
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
243,200.00
งบประมาณ
ที่
รายการ
ที่ได้รับ
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าวัสดุ (ส้านักงาน)
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย (สมทบประกันสังคม)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
243,200.00
ค่าสาธารณูปโภค
28,400.00
ค่าน้้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
รวมเงิน
28,400.00
4 กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
48,600.00
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการเกษตร)
ค่าใช้สอย
รวมเงิน
48,600.00
5 กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
10,500.00
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุการเกษตร
รวมเงิน
10,500.00
6 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
194,000.00
Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

51,445.00
51,445.00
เบิก-จ่าย
เดือนนี้
12,820.00
2,165.00
14,985.00
304.95
891.26
1,250.00
2,446.21

420,585.00
420,585.00
เบิกตั้งแต่
ต้นปี
12,070.00
38,621.00
93,142.06
18,178.00
64,100.00
15,706.00
242,317.06
2,018.27
4,683.14
2,449.88
6,004.00
15,155.29

765,390.00
335,805.00
335,805.00
243,200.00

-

5,250.00
2,400.00
7,650.00

48,600.00
43,350.00
43,350.00
40,950.00
40,950.00

-

2,000.00
2,000.00
-

10,500.00
10,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
194,000.00

คงเหลือ
231,130.00
192,509.00
98,866.94
80,688.94
16,588.94
882.94
882.94
28,400.00
26,381.73
21,698.59
19,248.71
13,244.71
13,244.71

หมาย
เหตุ

- ๕งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
รวมเงิน

194,000.00

-

145,000.00
25,542.34
16,640.00
187,182.34

194,000.00
49,000.00
23,457.66
6,817.66
6,817.66

- ๖งบประมาณ
เบิก-จ่าย
เบิกตั้งแต่
ที่ได้รับ
เดือนนี้
ต้นปี
7 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง(โครงการจัดเก็บรายได้หนี้สินและการใช้แหล่งน้้าฯ)
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน)
262,095.00
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
9,560.00
23,030.00
ค่าใช้สอย
9,425.39
162,689.45
ค่าตอบแทน
16,800.00
รวมเงิน
262,095.00
18,985.39
202,519.45
8 งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
290,000.00
ค่าตอบแทน
22,950.00
167,393.00
ค่าวัสดุ
21,966.00
ค่าใช้สอย
40,302.99
ค่าจ้างเหมา (ท้าความสะอาดอาคารส้านักงาน)
7,500.00
52,500.00
รวมเงิน
290,000.00
42,524.00
282,161.99
ค่าสาธารณูปโภค
23,350.00
ค่าไฟฟ้า
7,474.10
ค่าน้้าประปา
556.40
ค่าโทรศัพท์
4,503.68
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
3,130.00
รวมเงิน
23,350.00
15,664.18
9 แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ
กิจกรรม บริหารจัดการและควบคุมการท้าประมง
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
16,000.00
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
10,634.00
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
4,740.00
รวมเงิน
16,000.00
15,374.00
ค่าสาธารณูปโภค
9,450.00
ที่

รายการ

ค่าไฟฟ้า
ค่าน้้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
รวมเงิน

9,450.00

-

-

คงเหลือ

262,095.00
239,065.00
76,375.55
59,575.55
59,575.55
290,000.00
122,607.00
100,641.00
60,338.01
7,838.01
7,838.01
23,350.00
15,875.90
15,319.50
10,815.82
7,685.82
7,685.82

16,000.00
1,600.00
5,366.00
626.00
626.00
9,450.00
9,450.00

หมาย
เหตุ

- ๗2,035,325.00

รวมเงินทั้งสิ้น

161,688.53 1,499,162.10

536,162.90

มติที่ประชุม : รับทราบ
/3.2 กลุ่ม...
๓.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน ดังนี้
3.2.1 ขอความร่วมมือชี้แจงประชาสัมพันธ์พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
สานักงานฯได้จัดทาแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือ
ประมงอาเภอชี้แจงประชาสัมพันธ์พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อประชาชนจะได้รู้และเข้าใจ
กฎหมายด้านการประมง โดยประชาสัมพันธุ์ทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน การฝึกอบรมต่างๆ การประชุมต่างๆ ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.2 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน
เดือนเมษายนได้ดาเนินการปล่อยพันธุ์ปลา จานวน 2 แหล่งน้า ดังนี้
(1) แหล่งน้าหนองค่าย หมู่ 10 ตาบลบ้านบัว อาเภอเมือง พื้นที่ 35 ไร่
(2) แหล่งน้าหนองเชือก หมู่ 15 ตาบลเมืองแก อาเภอสตึก พื้นที่ 50 ไร่
ส่วนในเดือนพฤษภาคม อาเภอใดมีความพร้อมให้ทาหนังสือแจ้งมาเพื่อที่จะได้ ขอรับ
การสนับสนุนพันธุ์ปลากับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ ดาเนินการต่อไป
3.2.3 ประกาศกรมประมงเรื่อง กาหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินมายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559
ด้วยกรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่องกาหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 ใจความว่า
โดยที่มาตรา 175 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 กาหนดให้ผู้ทาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้มีผลใช้บังคับยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตตามพระราชกาหนดนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับและเมื่อ
ได้ยื่นคาขอแล้วให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่อนุญาต ประกอบกับมาตรา 79
กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ หากฝุ า ฝื นจะมี โ ทษตามมาตรา 149 คื อ ปรับ ตั้ง แต่ห นึ่ง หมื่น บาทถึ ง
หนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่มีการฝุาฝืน รวมทั้งต้องดาเนินการฟื้นฟูหรือ
ชาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่จับสัตว์น้าหรือสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ จากการดาเนินการให้กลับสู่สภาพ
ตามธรรมชาติ
ในการนี้ เพื่อให้ผู้ที่ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ทั้งหมดทั้งในพื้นที่ทะเลและน้าจืด ที่ได้ทาการเพาะเลี้ยงอยู่ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ไม่เป็นความผิด
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย จะต้องมายื่นคาขอรับใบอนุญาตทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่ งเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามพระราชกาหนดนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสถานที่ที่กรมประมงกาหนดให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และเมื่อได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว สามารถทาการ

- ๘เพาะเลี้ยงสัตว์น้าต่อไปได้จนกว่าจะมีคาสั่งแจ้งว่าไม่อนุญาต โดยการยื่นคาขอรับใบอนุญาตในครั้งนี้ เป็นการ
ดาเนินการเพื่อไม่ให้เกษตรกรที่ได้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มีความผิดตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับคาขอจะออกใบรับคาขอใบอนุญาติให้ทา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(เบื้องต้น) ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อ
/พนักงาน...
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้รับการอนุญาตตาม
กฎหมายแล้ ว หลั ง จากนั้ น กรมประมงจะน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จากการยื่น ค าขอรั บใบอนุญ าต(เบื้อ งต้ น) มาเป็ น
ฐานข้อมูลในการดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดพื้นที่
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดต่อไป และเมื่อมี
การกาหนดพื้นที่และแนวทางสาหรับการขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาอนุญาตเพื่อให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 79 เรียบร้อยแล้ว จึงให้เกษตกรยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดต่อไป
3.2.4 ประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จะดาเนินการประชุมคณะกรรมการประมงประจา
จังหวัดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3.3.1 โครงการกรมประมง ปีงบประมาณ 2559
นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด : สาหรับงานโครงการกรมประมงหลักๆดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอน
การมอบปัจจัยการผลิต
1) โครงการพระราชดาริฯ
ได้รับการประสานกองพระราชดาริฯ ให้คัดเลือกโรงเรียนตามโครงการฯ ที่กิจกรรม
ด้านประมงเด่นที่สุด จังหวัดละ 1 โรงเรียน เพื่อถ่ายทาสารคดีประชาสัมพันธ์งานของกรมฯ ถ้าพร้อมให้แจ้งไป
ทางกองฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาดาเนินการ ซึ่งทางสานักงานฯ เสนอโรงเรียนวัดสระทอง ตาบลบ้านคู อาเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2) โครงการตลาดเกษตรกร
กองตรวจราชการมีหนังสือสอบถามเรื่อง โครงการตลาดเกษตรกรว่า ในปี 2559 จะ
ดาเนินการต่อหรือไม่ เพราะอะไร สานักงานฯได้ตอบไปแล้วว่าไม่ดาเนินการต่อ เนื่องจากไม่มีเกษตรกรนา
สินค้าด้านประมงมาจาหน่าย
3) โครงการประมงอาสา
การบันทึกข้อมูลของประมงอาสาลงในระบบงานของกองตรวจราชการ ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้ครบทั้ง 30 ราย เนื่องจากข้อมูลที่จาเป็นต้องมีในการบันทึกยังไม่ครบ (รายละเอียดตามตารางที่
เคยแจกให้) ขอความร่วมมืออาเภอที่ยังส่งข้อมูลไม่ครบ ช่วยดาเนินการให้ด้วย เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป
4) โครงการส่งเสริมฯ

- ๙การรายงานตามแบบ สส.2 ครั้งที่ 2 จะต้องรายงานในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 ใน
การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมฯ ในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 ขอให้รายงาน สส.2 ครั้งที่ 2
มาด้วย
ขอให้แต่ละอาเภอสารวจความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯไว้
ด้วย เมื่อบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรมีความพร้อม ก็จะสามารถดาเนินการได้ทันที
/5) การต่อ...
5) การต่ออายุ ทบ.1 ที่หมดอายุ
การต่ออายุ ทบ.1 ที่หมดอายุในระบบ LBIS ถ้าใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผิดติดต่อกัน 2
ครั้ง ให้หยุดดาเนินการและให้ออกจากระบบไปก่อน เพราะถ้าผิด 3 ครั้ง ระบบจะล็อค คนอื่นจะไม่สามารถเข้า
ระบบได้ หรือให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสานักงาน
6) โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q
ได้รับการประสานจากสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ว่า ขอความร่วมมือ
ให้แนะนาร้านอาหารที่มีเมนูอาหารจากปลาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Food safety ของกรมประมง อย่าง
น้อย 1 ร้ าน สมัครเข้าร่ว มโครงการฯ เพื่อขอรับการรับรอง ขอความร่วมมือประมงอาเภอทุกอาเภอช่ว ย
ประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหารที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอทราบผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม
2559 เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป
7) โครงการจัดเก็บรายได้ – หนี้สินฯ ของเกษตรกร
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในตาราง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานประมงจังหวัด จะให้ถือปฏิบัติแนวทางเดียวกันกับอาเภอหรือไม่
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
๔.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
รายเก่า
รายใหม่
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล (รายเก่า)
- ติดตามผล (รายใหม่)
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ

3 ครั้ง/3 ราย
5 ครั้ง/5 ราย
18 ครั้ง/40 ราย
7 ครั้ง/7 ราย
4 ครั้ง/4 ราย
4 ครั้ง

- ๑๐ - ติดตามผลโครงการเพิ่ ม ผลผลิ ต การประมงในแหล่งน้า (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 7 ครั้ง/1 ตาบล/13 โครงการ (ต.โคกล่าม อ.ลาปลายมาศ)
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 2 ครั้ง
/ร่วมดาเนิน...
- ร่วมดาเนินการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร พื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอลาปลายมาศ
จานวน 2 ครั้ง 2 รุ่น รุ่นละ 50 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอแคนดง และอาเภอคูเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยง
4 ฟาร์ม
- สารวจสถิติฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืด
144 ฟาร์ม
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
3) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า
5 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พ.ร.บ.ประมง พ.ศ. 2490
2 ครั้ง
4) โครงการอื่นๆ
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง จานวน 2 ครั้ง/4 ราย
- ร่วมงานเสวนา “คืนถิ่น แผ่นดินพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงบ้านสุข
วัฒนา หมู่ 16 ตาบลชุมแสง อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบพันธุ์สัตว์น้าจานวน 50,000 ตัว โดยได้รับ
การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ จานวน 1 แห่ง/50,000 ตัว
- ชี้แจง พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2558 แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ โครงการยี่ยมเยียนพบปะ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในระดับตาบล ที่ตาบลสะแก อาเภอสตึก จานวน 1 ครั้ง/52 ราย
- ร่ว มกับ ศูน ย์บริ หารด้านการประมงน้าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง , หน่ว ย
บริหารจัดการเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์ , หน่วยบริหารจัดการเขื่อนฯสิรินธร และเขื่อนปากมูลอุบลราชธานี
ประชุมชี้แจง พ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2558 ที่อาเภอสตึก และอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 2 ครั้ง/2 แห่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
เมษายน 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

- ๑๑ - ติดตามผลการส่งเสริม
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
- ติดตามผล รายเก่า
3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล

10 ครั้ง/10 ราย
5 ครั้ง/5 ราย
5 ครั้ง/5 ราย
6 ครั้ง/6 ราย
/4) โครงการ...

4) โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
- ติดตามผล
2 ครั้ง/20 ราย
5) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.ประมง
1 ครั้ง
6) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
3 กลุ่ม/3 ครั้ง
7) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- ติดตามผล หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง
4 ครั้ง
- ติดตามผล หนองยาง หมู่ ๑,๙ ต.นางรอง อ.นางรอง
1 ครั้ง
- ติดตามผล หนองโสน หมู่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง
3 ครั้ง
8) 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
9) สารวจการทาประมงน้าจืด (602 และ 602/1)
242 ตัวอย่าง
- อาเภอนางรอง
192 ตัวอย่าง
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
12 ตัวอย่าง
- อาเภอชานิ
38 ตัวอย่าง
10) เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ(ศูนย์เรียนรู้ฯ)
- ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองกราด ม.4 ต.หนองไทร อ.นางรอง
1 ครั้ง/50 คน
- ศูนย์เรียนรู้บ้านน้อยพัฒนา ม.11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ครั้ง/50 คน
- ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนน้าอ้อม ม.3 ต.ชานิ อ.ชานิ
1 ครั้ง/50 คน
11) งานอื่นๆ
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด
1 ครั้ง
- ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ) ที่ หมู่ 9
ตาบลหนองโบสถ์ และอ่างเก็บน้าหนองทะลอก ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง ในวันที่ 8 เมษายน 2559
- ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้า 2 แห่ง จานวน 100,000 ตัว
(1) หนองตะแบก พื้นที่ 18 ไร่ หมู่ 3 ตาบลหัวถนน อาเภอนางรอง 50,000 ตัว
(2) หนองสระสี่เหลี่ยม พื้นที่ 28 ไร่ หมู่3 ตาบลหัวถนน อาเภอนางรอง 50,000 ตัว

- ๑๒ มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดิน แดง และอาเภอปะค า สรุ ปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน
2559 ดังนี้
/1) โครงการ...
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตาม แนะนา ส่งเสริม
2 ครั้ง/2 ราย
- มอบพันธุ์ปลา
2 แห่ ง /3,000 ตั ว
- มอบอาหารปลา
1 แห่ง/200 กก.
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตกร รายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
3) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
1 ครั้ง/50 ราย
4) โครงการอาหารปลอดภัย
- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
62 ราย
5) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/3 ราย
6) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ปล่อยปลาในแหล่งน้า
3 แห่ง/235,000 ตัว
7) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เดือนเมษายน 2559 จานวน
4 ครั้ง เกษตรกร 200 ราย จัดโดย สานักงานเกษตรอาเภอปะคา และสานักงานเกษตรอาเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมประชุม และเตรียมความพร้อม กิจกรรมประมงโรงเรียน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระ
เกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอาเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร ปี 2559
40 ครั้ง/40 ราย
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
3 ครั้ง/3 ราย

- ๑๓ 3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
4) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

1 ครั้ง/1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
/5) โครงการ...

5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าหมู่บ้าน กิจกรรมต้นน้า
- ประชาคมระดมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในหมู่บ้าน
1 แห่ง
- จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการแหล่งน้า
1 คณะ
- กาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา การบริหารแหล่งน้า
1 แห่ง
6) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 28 เมษายน 2559
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอบ้านกรวด ที่ห้องประชุม
อาเภอบ้านกรวด ในวันที่ 22 เมษายน 2559
- เป็น วิทยากรอบรมเกษตกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิ ตของเกษตรกรที่
ได้รับผลจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จานวน 3 ครั้ง
(1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย (ใน
วันที่ 7 เมษายน 2559) เกษตรกรจานวน 50 ราย
(2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตาบลจันดุม อาเภอพลับพลาชัย (ในวันที่
7 เมษายน 2559) เกษตรกรจานวน 50 ราย
(3) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตาบลหนองไม้งาม อาเภอบ้านกรวด (ใน
วันที่ 25 เมษายน) เกษตรจานวน 50 ราย
- เข้าร่ วมประชุมสร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินการตามโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในวันที่ 27 เมษายน 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.6 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ เจ้า พนักงานประมงชานาญงาน
ปฏิบัติ หน้าที่ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
รายเก่า
รายใหม่
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
3) โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง
- ติดตามผล
4) โครงการประมงอาสา

2 ราย
3 ราย
210 ราย
20 ราย
20 ราย

- ๑๔ - ติดตามผล รายเก่า
- ติดตามผล รายใหม่
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

2 ครั้ง/2 ราย
2 ครั้ง/4 ราย
3 ครั้ง
/6) โครงการ...

6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่
1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่
1 ครั้ง
- เป็ น วิ ท ยากรอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของเกษตกรที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัย แล้ ง ปี 2558/2559 และจากปัญ หาราคาสิ น ค้า เกษตร ตามมติค ณะรัฐ มนตรี ฯของ
เกษตรกรในพื้นที่อาเภอหนองกี่ จานวน 50 คน อาเภอหนองหงส์ เกษตรกร 50 คน และเกษตรกรในพื้นที่
อาเภอโนนสุวรรณ จานวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 5 , 7 และ 8 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้า ที่ประมงอาเภอพุทไธสง รั บผิด ชอบอาเภอพุท ไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน 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 เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนด้านการประมง 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
๔.8 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเมษายน 2559 ดังนี้
1) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง

1 ครั้ง

- ๑๕ - ติดตามผลการปฏิบัติงาน
3) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

1 ครั้ง
4 ครั้ง
/4) โครงการ...

4) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ ปี 2558 จานวน 1 ครั้ง
- อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ในศูนย์เรียนรู้บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลกระสัง อาเภอ
กระสัง จานวน 4 ครั้ง
- อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ในศูนย์เรียนรู้บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตาบลโคกเหล็ก
อาเภอห้วยราช จานวน 2 ครั้ง
- อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ในศูนย์เรียนรู้บ้านบุ หมู่ที่ 12 ตาบลปราสาท อาเภอบ้าน
ด่าน จานวน 1 ครั้ง
- จัดทาแบบสารวจผลผลิตแหล่งน้าจืด ในเขตอาเภอกระสัง ห้วยราช และบ้านด่าน จานวน
128 ราย
- 602/602 gpp ในเขตอาเภอกระสัง ห้วยราช และบ้านด่าน จานวน 113 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

