รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 3/๒๕๕9
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายเฉลียว เทียนวรรณ
2. นายสมบุญ ธัญญาผล
3. นายธงชัย เพิ่มงาม
4. นายสมเดช ดอกจันทร์
5. นางสาวปภาดา ศรีทองทูล
6. นายสุบงกช สิงห์ดี
7. นางสาอางค์ แก้วสอน
8. นางสาวราไพ บุญทวี
9. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
10. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
11. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
๑2. นายกรกต มุ่งดี
13. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด
2. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
3. นายนพดล ชุมพล
4. นายโยธิน เลือดกุมภา

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : 13.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุมได้ดาเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
นายเฉลียว เทียนวรรณ : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 3/2559 ในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ มีเรื่องควรแจ้งที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้
1.1.1 เรื่อง ข้าราชการทีย่ ้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย
1) นายนพดล ไพฑูรย์ ตาแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
/2) นาย...

- ๒2) นายพงศ์พฤกษ์ ภู่พฤกษา ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายไป ช่วยราชการสานักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดลพบุรี
1.1.2 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
1.1.3 เรื่อง ภาคเอกชนที่ดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) นายธีรศักดิ์ ธีระวาณิชย์ ตาแหน่งเดิม เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับการเลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
1.1.4 เรื่อง การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า และงานพิธีวันข้าราชการพลเรือนในส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2559
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ ก าหนดจั ด งานรั ฐ พิ ธี วั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
องค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันพิธีข้าราชการพลเรือนในส่วน
ภูมิภาค ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์
1.1.5 เรื่อง การจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2559
จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
1.1.6 เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาเมืองแปะ (บุรีรัมย์) ครบ 240 ปี ในวันที่ 6 เมษายน 2559
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ ก าหนดจั ดงานสถาปนาเมื อ งแปะ (บุ รี รั ม ย์ ) ครบ 240 ปี ใน
ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ถนนเสด็จนิวัติ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
1.1.7 เรื่อง การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559
การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นงานประเพณีประจาปีที่สาคัญของจังหวัด
บุรีรัมย์ที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งจัดอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง โดยมีกาหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน
2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.1.8 เรื่อง โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือนเมษายน
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” ประจาเดือนเมษายน 2559 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ๒๕๕9 ณ บ้านบุตาสุ่ม หมู่ที่ 3
ตาบลหนองยายพิมพ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบ...

- ๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/๒559
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม ๒๕๕9
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
๓.๑ ผลการดาเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป
๓.๑.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559
นางสาอางค์ แก้วสอน : ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
ที่

รายการ

1 แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
2 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ผลผลิตที่ 5 เกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมที่ 2 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
3 กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
การประมง
งบบุคลากร
พนักงานราชการ
รวมเงิน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

6,000.00
6,000.00

เบิก-จ่าย
เดือนนี้

-

เบิกตั้งแต่
ต้นปี

คงเหลือ

4,138.00
4,138.00

6,000.00
1,862.00
1,862.00

118,350.00
118,350.00
-

12,240.00
12,240.00
-

6,400.00
62,511.86
4,200.00
73,111.86
-

118,350.00
118,350.00
111,950.00
49,438.14
45,238.14
45,238.14
-

378,195.00
378,195.00

51,445.00
51,445.00

369,140.00
369,140.00

378,195.00
9,055.00
9,055.00

หมาย
เหตุ

- ๔งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าวัสดุ (ส้านักงาน)
ค่าใช้สอย
ที่

รายการ

ค่าใช้สอย (สมทบประกันสังคม)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
รวมเงิน
4 กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการเกษตร)
ค่าใช้สอย
รวมเงิน
5 กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุการเกษตร
รวมเงิน
6 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าใช้สอย

243,200.00
งบประมาณ
ที่ได้รับ
243,200.00
28,400.00
28,400.00

8,880.00
เบิก-จ่าย
เดือนนี้
8,256.00
6,240.00
25,541.00
386.27
2,362.82
509.48
852.00
4,110.57

12,070.00
29,741.00
38,621.00
เบิกตั้งแต่
ต้นปี
80,822.06
64,100.00
15,706.00
227,332.06
1,793.32
4,683.14
1,558.62
4,754.00
12,789.08

243,200.00
231,130.00
201,389.00
192,509.00

48,600.00
48,600.00

5,250.00
5,250.00

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

145,000.00
25,542.34

194,000.00
49,000.00
23,457.66

10,500.00
10,500.00
194,000.00

-

-

9,093.85

คงเหลือ
111,686.94
31,573.94
15,867.94
15,867.94
28,400.00
26,606.68
21,923.54
20,364.92
15,610.92
15,610.92

หมาย
เหตุ

- ๕ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
รวมเงิน
7 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง(โครงการจัดเก็บรายได้หนี้สินและการ
ใช้แหล่งน้้าฯ)

194,000.00

4,950.00
14,043.85

16,640.00
187,182.34

6,817.66
6,817.66

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๖ที่

รายการ

งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน)
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
รวมเงิน
8 งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมา (ท้าความสะอาดอาคารส้านักงาน)
รวมเงิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
รวมเงิน
9 แผนงาน อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าใน
แหล่งน้้าธรรมชาติ
กิจกรรม บริหารจัดการและควบคุมการท้า
ประมง
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
รวมเงิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์

งบประมาณ
ที่ได้รับ
262,095.00
262,095.00
266,000.00
266,000.00
23,350.00
23,350.00
266,000.00
-

เบิก-จ่าย
เดือนนี้
4,470.00
33,937.45
4,000.00
42,407.45
22,950.00
2,660.00
9,414.00
7,500.00
42,524.00
-

เบิกตั้งแต่
ต้นปี
13,470.00
162,689.45
16,800.00
192,959.45
144,443.00
21,966.00
40,302.99
45,000.00
251,711.99
7,474.10
556.40
4,503.68
3,130.00
15,664.18
-

262,095.00
248,625.00
85,935.55
69,135.55
69,135.55
266,000.00
121,557.00
99,591.00
59,288.01
14,288.01
14,288.01
23,350.00
15,875.90
15,319.50
10,815.82
7,685.82
7,685.82
266,000.00

32,493.00

121,493.00

144,507.00

10,634.00
4,740.00
15,374.00
-

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

16,000.00
16,000.00
9,450.00

-

-

-

-

คงเหลือ

-

หมาย
เหตุ

- ๗รวมเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

9,450.00
1,657,130.00

-

-

197,561.87 1,359,052.96

9,450.00
289,077.04

มติที่ประชุม : รับทราบ
/3.1.2 เรื่อง...
3.1.2 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากบารุงกาชาดไทยร้านกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจาปี 2559
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาสลากบารุงสภากาชาดไทย
ประจาปี 2559 เพื่อหารายได้สมทบทุนบารุงสภากาชาดไทย ซึ่งสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับสลาก
บารุงสภากาชาดมาเพื่อจาหน่าย จานวน 40 ฉบับ นั้น
จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านในสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมช่ว ยกันสนับสนุนสลาก
บารุงสภากาชาดดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
3.2.1 ขอความร่วมมือชี้แจงประชาสัมพันธ์พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
นายสมบุญ ธั ญญาผล : ขอความร่ว มมือประมงอาเภอชี้แจงประชาสั มพันธ์พระราชกาหนดการประมง
พ.ศ.2558 เพื่อประชาชนจะได้รู้และเข้าใจกฎหมายด้านการประมง โดยประชาสัมพันธ์ทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน การฝึกอบรมต่างๆ การประชุมต่างๆ ผู้นาชุมชน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.2 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน
นายสมบุญ ธัญญาผล : เดือนมีนาคมได้ดาเนินการปล่อยพันธุ์ปลา จานวน 4 แหล่งน้า ดังนี้
(1) หนองคุณนอ หมู่ 1 ตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ พื้นที่ 31 ไร่
(2) หนองสระแร่ หมู่ 8 ตาบลหนองกระทิง อาเภอลาปลายมาศ พื้นที่ 40 ไร่
(3) สระบ้านเริงทรัพย์ หมู่ 18 ตาบลโคกมะม่วง อาเภอปะคา พื้นที่ 15 ไร่
(4) หนองลิ้นฟ้า หมู่ 6 ตาบลสระบัว อาเภอแคนดง พื้นที่ 45 ไร่
ส่ ว นในเดื อ นเมษายน อ าเภอใดมี ค วามพร้ อ มให้ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง มาเพื่ อ ที่ จ ะได้ ข อรั บ การ
สนับสนุนพันธุ์ปลากับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ ดาเนินการต่อไป โดยมีกาหนดดาเนินการ
เดือนละ 4 แหล่งน้า
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3.3.1 โครงการกรมประมง ปีงบประมาณ 2559
นายธงชัย เพิ่มงาม : สาหรับงานโครงการ งบประมาณกรมประมงและงบพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ
1) โครงการประมงอาสา เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 30 ราย ขอให้อาเภอส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ตามตารางทีจ่ ัดส่งให้แล้ว ซึ่งต้องมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลในระบบ ส่วนการอบรมสัมนาเครือข่าย
ประมงอาสาจะดาเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 ร่วมกับสานักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

- ๘กิจกรรมคัดเลือกประมงอาสาดีเด่น ให้สานักงานประมงจังหวัดคัดเลือกประมงอาสาดีเด่น
ของแต่ละจังหวัดแล้ วส่ งรายชื่อผู้ ได้รับ การคัดเลือกไปยังกองตรวจราชการ ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน
2559 ขอให้ประมงอาเภอคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งให้สานักงานประมงจังหวัดภายในวันที่ 27
เมษายน 2559
/2) โครงการ...
2) 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
โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯ จานวน 23 ศูนย์ การประเมินศูนย์ฯ
แบ่งออกเป็น ๓ เกรด คือ เกรดA เกรดB และเกรดC วัตถุประสงค์การประเมินไม่ใช่การตรวจเพื่อแข่งขัน
รับรางวัล แต่เป็นการการประเมินศูนย์ฯ เพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
มี 7 ศูนย์ ดังนี้
(1) ศูนย์ฯ อาเภอลาปลายมาศ
(2) ศูนย์ฯ อาเภอคูเมือง
(3) ศูนย์ฯ อาเภอแคนดง
(4) ศูนย์ฯ อาเภอพลับพลาชัย
(5) ศูนย์ฯ อาเภอชานิ
(6) ศูนย์ฯ อาเภอหนองกี่
(7) ศูนย์ฯ อาเภอโนนดินแดง
3) โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 65 ราย จัดสรร
ให้ประมงอาเภอดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ดาเนินการมาตรฐาน GAP จานวน 1 ราย
ที่อาเภอนาโพธิ์ กิจกรรมเพาะและอนุบาล จากเป้าหมาย 15 ราย ยังขาดอีก 14 ราย ส่วนมาตรฐาน Safety
level ได้ดาเนินการครบตามเป้าหมาย จานวน 50 ราย ซึ่งทางสานักงานได้รวบรวมเพื่อส่งศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว ข้ออุปสรรคการรับรองมาตรฐาน GAP ส่วนใหญ่
เป็ น เกษตรกรเลี้ ย งปลาในกระชัง ซึ่งการอนุญาตการเลี้ ยงปลาในกระชังในพื้ นที่ส าธารณะประโยชน์ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
๔.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
รายเก่า
รายใหม่
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
4) โครงการประมงอาสา

2 ครั้ง/2 ราย
3 ครั้ง/3 ราย
312 ราย
100 ฟาร์ม
10 ครั้ง/12 ราย

- ๙- ติดตามผล (รายเก่า)
- ติดตามผล (รายใหม่)
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

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

6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ติดตามผลโครงการเพิ่ ม ผลผลิ ต การประมงในแหล่งน้า (ปั จ จั ย แห่ ง ความสาเร็ จ
9 ประการ) จานวน 3 ครั้ง/3 แห่ง
- ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล และแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน โครงการสร้างรายได้
และพัฒ นาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (โครงการตาบลละ 5 ล้ าน) ในเขตพื้นที่ อาเภอ
ลาปลายมาศ จานวน 6 ครั้ง/1 ตาบล/13 โครงการ (ต.โคกล่าม อ.ลาปลายมาศ)
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 3 ครั้ง
- ร่วมดาเนินการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร พื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอลาปลายมาศ
จานวน 4 ครั้ง 4 รุ่น รุ่นละ 50 ราย รวมทั้งสิ้น 200 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอแคนดง และอาเภอคูเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
2 ครั้ง/3 ราย
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
68 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/18 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
3 ครั้ง/20 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า
2 ครั้ง
6) โครงการอื่นๆ
- อบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ อาเภอคูเมืองและอาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 4 ครั้ง/100 ราย (รุ่นละ 50 ราย)
- ออกตรวจเยี่ยมติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสุขวัฒนา หมู่ 16
ตาบลชุมแสง อาเภอสตึก จานวน 1 แห่ง/ 2 ครั้ง
- ประชุมกลุ่มอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น้าลาน้ามูล เพื่อจัดทาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า ณ ศาล
เจ้าพ่อวังกรูด อาเภอสตึก จานวน 1 ครั้ง
- ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น้าลาน้ามูล สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า (บ้านปลา)
และทาแพสาหรับให้อาหารปลาบริเวณเขตอภัยทานลาน้ามูล อาเภอสตึก จานวน 1 แห่ง/3 วัน

- ๑๐ - ออกติดตามส ารวจหนี้สิ นเกษตรกร อาเภอสตึก , อาเภอแคนดง และอาเภอคูเมือง
จานวน 3 ครั้ง/5 วัน
/4.3 รายงาน...
4.3 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มีนาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
5 ครั้ง/5 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล
3 ครั้ง/6 ราย
3) โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
- ติดตามผล
2 ครั้ง/10 ราย
4) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
6 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.ประมง
6 ครั้ง
5) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
3 กลุ่ม/3 ครั้ง
- แปรรูปสัตว์น้า (ปลาดุกร้า) เพื่อจาหน่าย (ตลาดประชารัฐ)
1 ครั้ง
6) 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
2 ครั้ง
7) 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
8) ตรวจสอบการขอต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) รวม
189 ราย
- อาเภอนางรอง
188 ราย
- อาเภอชานิ
1 ราย
9) สารวจการทาประมงน้าจืดจากแหล่งน้าธรรมชาติ(801) รวม
216 ตัวอย่าง
- อาเภอนางรอง
116 ตัวอย่าง
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
44 ตัวอย่าง
- อาเภอชานิ
56 ตัวอย่าง
10) เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ(ศูนย์เรียนรู้ฯ)
- ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองกราด ม.4 ต.หนองไทร อ.นางรอง
4 ครั้ง/200 คน
- ศูนย์เรียนรู้บ้านน้อยพัฒนา ม.11 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ครั้ง/200 คน
- ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนน้าอ้อม ม.3 ต.ชานิ อ.ชานิ
4 ครั้ง/200 คน

- ๑๑ 11) งานอื่นๆ
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด

1 ครั้ง
1 ครั้ง

/รับคณะ...
- รับคณะจาก อบต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ จานวน 100 คน มาศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการแหล่งน้า ณ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม.8 ต.หนองโสน อ.นางรอง ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2559
ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามแนะนาส่งเสริม
2 ครั้ง/2 แห่ง
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตกร รายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
3) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร
6 ครั้ง/300 ราย
4) โครงการอาหารปลอดภัย
- สารวจสถิติการประมงแหล่งน้า
139 ราย
5) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/3 ราย
6) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ปล่อยปลาในแหล่งน้า
1 แห่ง/45,000 ตัว
7) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมเปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ณ บริเวณลานที่ว่าการอาเภอละหานทราย(หลังเก่า)
โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงาน
- ประชาสัมพันธ์การออกอาชญาบัตรและออกใบอนุญาตต่างๆ ภายหลังที่ พ.ร.บ.การ
ประมง พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรที่ได้
รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง ปี 2558/2559 และจากปั ญ หาราคาสิ น ค้ า เกษตร เดื อ นมี น าคม 2559
จานวน 6 ครั้ง เกษตรกร จานวน 300 ราย จัดโดย สานักงานเกษตรอาเภอละหานทรายและสานักงานเกษตร
อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ ว มประชุ ม คณะท างานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จานวน 2 แห่ง โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย อาเภอละหานทราย และศูนย์
การเรียนทรัพย์ทรายทอง ตาบลโคกม่วง อาเภอปะคา

- ๑๒ - ร่ ว มประชุ ม แนวทางในการด าเนิ น งานการสร้ า งความพร้ อ มในการคื น พื้ น ที่ เ ขื่ อ น
ลานางรองให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้มาตรฐาน
/ปล่อยพันธุ์...
- ปล่ อ ยพัน ธุ์ สั ต ว์น้ าโครงการเพิ่ม ผลผลิ ตสั ตว์ น้ าในแหล่ งน้ าสาธารณประโยชน์ และ
การหารายได้เข้าหมู่บ้านแบบพึ่งพาตนเอง (B-CM Model) ณ สระบ้านเริงทรัพย์ เนื้อที่ 15 ไร่ หมู่ที่ 18
บ้านเริงทรัพย์ ตาบลโคกมะม่วง อาเภอปะคา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนพั นธุ์ปลาจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ จานวน 45,000 ตัว
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.5รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอาเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครั้ง/3 ครั้ง
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
3) การสารวจสถิติด้านการประมง
- สารวจสถิติผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
198 ราย
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
124 ราย
- สารวจสถิติฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืด
2 ฟาร์ม
4) ควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
8 ครั้ง
5) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจ าเดื อ นหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ อ าเภอบ้ า นกรวด ในวั น ที่
1 และ 30 มีนาคม 2559 จานวน 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุม ประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอบ้านกรวด ในวันที่ 1 และ 30
มีนาคม 2559 จานวน 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 และ 29 มีนาคม
2559 จานวน 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะทางานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อ
พิจารณาแผนการผลิตของเกษตรกรที่ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านกรวด ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอาเภอบ้านกรวด ที่ห้องประชุม
อาเภอบ้านกรวด ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 จานวน 1 ครั้ง
- เป็น วิทยากรอบรมเกษตกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิ ตของเกษตรกรที่
ได้รับผลจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จานวน 8 ครั้ง
(1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย (ใน
วันที่ 10,17,24 และ 31 มีนาคม 2559) เกษตรกรจานวน 200 คน รวม 4 ครั้ง

- ๑๓ (2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตาบลจันดุม อาเภอพลับพลาชัย (ในวันที่
10,17,24 และ 31 มีนาคม 2559) เกษตรกรจานวน 200 คน รวม 4 ครั้ง
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ที่ศาลาประชาคม หมู่ 2
ตาบลตะโกตาพิ อาเภอประโคนชัย เกษตรจานวน 80 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
/มติ...
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.6 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ เจ้า พนักงานประมงชานาญงาน
ปฏิบัติ หน้าที่ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
รายเก่า
2 ราย
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
- 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 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 250 คน อาเภอหนองหงส์ เกษตรกร
จานวน 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 250 คน และเกษตรกรในพื้นที่อาเภอโนนสุวรรณ จานวนเกษตรกร 5 รุ่น
รุ่นละ 50 คน รวม 250 คน ในระหว่างวันที่ 8 – 31 มีนาคม 2559
- ร่วมออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาปี 2559 และโครงการศูนย์ดารง
ธรรม...ยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองกาด
หมู่ที่ 5 ตาบลท่าโพธิ์ชัย อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมประชุมคณะทางานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม ระดับอาเภอ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม
อาเภอโนนสุวรรณ อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจาปี 2559 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม
อาเภอหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๑๔ ๔.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้า ที่ประมงอาเภอพุทไธสง รั บผิด ชอบอาเภอพุท ไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
/1) โครงการ...
1) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง จานวน 40 ราย ดาเนินการอบรมเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและติดตามให้ความรู้เรื่องการเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้ว รอมอบปัจจัยการผลิต
2) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในพื้นที่อาเภอนาโพธิ์ จานวน 2 แห่ง ดาเนิน การจัดตั้งคณะกรรมการประมง
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 3 ครั้ง
๔.8 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
1 ครั้ง
2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 ครั้ง
3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 ครั้ง
4) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
8 ครั้ง
5) 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

- ๑๕ - อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ในศูนย์เรียนรู้บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตาบลโคกเหล็ก
อาเภอห้วยราช จานวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมติดตามทาแผนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ(ประมงโรงเรียน) ณ
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตาบลศรีภูมิ อาเภอกระสัง
/จัดทา...
- จัดทาแบบสารวจผลผลิตแหล่งน้าจืด ในเขตอาเภอกระสัง ห้วยราช และบ้านด่าน จานวน
128 ราย
- เข้าร่วมทาแผนโครงการนาแปลงใหญ่ ณ สานักงานเกษตรอาเภอกระสัง จานวน 1 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

