รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา 13.00 น.
ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายเฉลียว เทียนวรรณ
2. นายสมบุญ ธัญญาผล
3. นายสมเดช ดอกจันทร์
4. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ
5. นางสาอางค์ แก้วสอน
6. นางสาวราไพ บุญทวี
7. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
8. นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด
9. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
10. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
11. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
๑2. นายนพดล ชุมพล
13. นายโยธิน เลือดกุมภา
14. นายกรกต มุ่งดี
15. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ประมงอาเภอลาปลายมาศ
ประมงอาเภอนางรอง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธงชัย เพิ่มงาม
2. นางสาวปภาดา ศรีทองทูล
3. นายสุบงกช สิงห์ดี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ประมงอาเภอสตึก
ประมงอาเภอละหานทราย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : 13.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุมได้ดาเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมบุญ ธัญญาผล : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ แทน
ประมงจั งหวัด ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีเรื่องควรแจ้งที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้
/1.1.1 เรื่อง...

- ๒1.1.1 เรื่อง ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย
1) นายประภาส ศิลปรัศมี ตาแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ตราด (อานวยการระดับต้น) ย้ายมาดารงตาแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (อานวยการ
ระดับสูง)
2) นางวาสนา แถวเพ็ชร ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
3) นายพลกฤต เมณฑกานุวงษ์ ตาแหน่งเดิม นายช่างสารวจอาวุโส ส่วนจัดการ
ฐานข้อมูล สานักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ย้ายมาดารงตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
1.1.2 เรื่องข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) นางผุ ส ดี เสริมใหม่ ตาแหน่งเดิม ผู้ อานวยการสถานีวิทยุก ระจายเสี ยงแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
1.1.3 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
กุมภาพันธ์ 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” ประจาเดือนมีนาคม 2559 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕9 ณ บ้านสาโรง หมู่ที่ 1
ตาบลสาโรง อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1.1.4 นโยบายสาคัญ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan)
เพื่ อ น าไปศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ส าหรั บ เอกสารต้ อ งน าไปจั ด พิ ม พ์ ก่ อ นแล้ ว จะแจกให้ ใ นภายหลั ง
โดยให้ทุกหน่วยงานต้องตั้งทีมในหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายบุรีรั มย์สันติสุข 9 ดี และ
ทุกหมู่บ้านสันติสุข 8 หมู่บ้าน ตั้งทีม 9 ดี ของหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนตามแผนชีวิตหมู่บ้านเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม
2559 เป็น ต้นไป ให้ตั้งเปูาหมาย วัน ที่ 6 เมษายน ทุกหน่วยงานต้องถวายช้างพลายบุรีรัมย์สั นติสุ ข 9 ดี
สีเขียว แด่พระบาทสมเด็ จ พระพุทธยอดฟูา -จุฬาโลกมหาราช ทั้งนี้ ได้ออกแบบธงช้าง 9 ดี สีเขียวไว้แล้ ว
ต่อไปหน้าห้องของทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจะต้องประดับธงช้าง 9 ดี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 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...

- ๓นางสาอางค์ แก้วสอน : ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนกุมภาพันธ์ 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
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าวัสดุ (ส้านักงาน)
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย (สมทบประกันสังคม)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าวัสดุ

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

89,850.00
89,850.00
-

3,200.00
24,269.86
27,469.86
-

6,400.00
50,271.86
4,200.00
60,871.86
-

89,850.00
83,450.00
33,178.41
28,978.14
28,978.14
-

378,195.00
378,195.00
243,200.00
-

58,775.00
58,775.00
11,888.00
2,532.00
-

317,695.00
317,695.00
12,070.00
29,741.00
72,566.06
13,848.00
64,100.00
9,466.00

378,195.00
60,500.00
60,500.00
243,200.00
231,130.00
201,389.00
128,822.94
114,974.94
50,874.94
41,408.94

หมาย
เหตุ

- ๔รวมเงิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้้าประปา
ค่าไฟฟ้า

243,200.00
28,400.00
-

14,420.00
325.28
-

201,791.06
1,407.05
2,320.32

41,408.94
28,400.00
26,992.95
24,672.63

- ๕ที่

รายการ
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์

4

5

6

7

รวมเงิน
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
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการเกษตร)
ค่าใช้สอย
รวมเงิน
กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุการเกษตร
รวมเงิน
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสร้าง
มู ล ค่ า ภาคการเกษตรและเสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ผลผลิ ต ที่ เกษตรกรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวมเงิน
กิจกรรม เกษตรสมบูรณ์
งบดาเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าวัสดุยานพาหนะ
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย (สมทบประกันสังคม)

งบประมาณ
ที่ได้รับ
28,400.00

เบิก-จ่าย
เดือนนี้
965.00
1,290.28

เบิกตั้งแต่
ต้นปี
1,049.14
3,902.00
8,678.51

คงเหลือ
23,623.49
19,721.49
19,721.49

48,600.00
48,600.00

-

2,400.00
2,400.00

48,600.00
46,200.00
46,200.00

10,500.00
10,500.00
194,000.00

-

2,000.00
2,000.00
-

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

6,000.00
6,000.00

10,000.00
4,000.00
4,000.00

10,980.00
-

10,980.00
-

10,000.00
10,000.00
10,980.00
-

3,360.00
3,360.00
-

หมาย
เหตุ

- ๖ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
รวมเงิน

10,980.00

-

10,980.00

-

- ๗ที่
8

รายการ

โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
รวมเงิน
9 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง(โครงการจัดเก็บรายได้หนี้สินและการ
ใช้แหล่งน้้าฯ)
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน)
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
รวมเงิน
10 งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมา (ท้าความสะอาดอาคารส้านักงาน)
รวมเงิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
รวมเงิน
11 แผนงาน อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณ
ที่ได้รับ
194,000.00

194,000.00

262,095.00
262,095.00
266,000.00
266,000.00
23,350.00
23,350.00

เบิก-จ่าย
เดือนนี้
-

-

9,000.00
88,872.00
12,800.00
110,672.00
32,493.00
11,474.00
7,500.00
51,467.00
1,469.66
1,017.73
2,487.39

เบิกตั้งแต่
ต้นปี
-

194,000.00

145,000.00
16,448.49
11,690.00
173,138.49

194,000.00
49,000.00
32,551.51
20,861.51
20,861.51

9,000.00
128,752.00
12,800.00
150,552.00
121,493.00
19,306.00
30,888.99
37,500.00
209,187.99
7,474.10
556.40
4,503.68
3,130.00
15,664.18

262,095.00
253,095.00
124,343.00
111,543.00
111,543.00
266,000.00
144,507.00
125,201.00
94,312.01
56,812.01
56,812.01
23,350.00
15,875.90
15,319.50
10,815.82
7,685.82
7,685.82

คงเหลือ

หมาย
เหตุ

- ๘ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าใน
แหล่งน้้าธรรมชาติ

- ๙ที่

รายการ
กิจกรรม บริหารจัดการและควบคุมการท้า
ประมง
งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
รวมเงิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
รวมเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รับ

16,000.00
16,000.00
9,450.00
9,450.00
1,596,620.00

เบิก-จ่าย
เดือนนี้

เบิกตั้งแต่
ต้นปี

คงเหลือ

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
9,450.00

219,574.53 1,178,471.09

418,148.91

1,100.00
1,100.00
-

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.1.2 เรื่อง บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : ด้วยมีหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.5/ว110 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 ว่าด้วยพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องมีบัตร
ประจาตัว และต้องแสดงบัตรประจาตัวในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดด้วยทุกครั้ง โดยอธิบดีกรม
ประมงเป็นผู้ออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามแบบ บปม.1 พร้อมด้วยรูปถ่ายแต่งเครื่องแบบราชการปกติขาว ขนาด 2.5X3.0 เซนติเมตร
จานวน 2 รูป เพื่อสานักงานฯจะได้รวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าที่ ต่อไป
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 ซึ่งทางกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กาลังดาเนินการ
ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วจะแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
3.2.2 แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปูองกันผลกระทบจากภัยแล้ง

หมาย
เหตุ

- ๑๐ นายสมบุญ ธัญญาผล : ให้ประมงอาเภอแจ้งเตือนภัย เพื่อปูองกันผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดจาก
ภัยแล้ง ซึ่งได้ทาประกาศแจ้งเตือนให้อาเภอได้รับทราบแล้ว
/3.2.3 โครงการ...
3.2.3 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน
นายสมบุญ ธัญญาผล : เดือนกุมภาพันธ์ได้ดาเนินการปล่อยพันธุ์ปลา จานวน 4 แหล่งน้า ดังนี้
1) หนองหว้า หมู่ 2 ตาบลโคกเหล็ก อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2) หนองกก หมู่ 1 ตาบลส้มปุอย อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
3) หนองส้มกบ หมู่ 7 ตาบลมะเฟือง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
4) หนองตาด หมู่ 2 ตาบลคูเมือง อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ส่ ว นในเดื อ นมี น าคม 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
3.2.4 การปฏิบัติงานตามระเบียบกรมประมงว่ าด้วยการยื่นคาขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าประเภทสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554
นายสมบุญ ธัญญาผล : ขอให้ประมงอาเภอดาเนินการ การขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ประเด็นสาคัญจะต้องมีการรับฟังความเห็นราษฎรในหมู่บ้าน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3.3.1 โครงการกรมประมง ปีงบประมาณ 2559
นายบุญโฮม เอี่ยมสอาด : สาหรับงานโครงการกรมประมงหลักๆดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอน
การมอบปัจจัยการผลิต
1) โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) เกษตรกรเปูาหมาย จานวน 65 ราย จัดสรร
ให้ประมงอาเภอดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ดาเนินการมาตรฐาน GAP จานวน 1 ราย
ที่อาเภอนาโพธิ์ กิจกรรมเพาะและอนุบาล จากเปูาหมาย 15 ราย ยังขาดอีก 14 ราย มาตรฐาน Safety level
ได้ดาเนินการครบตามเปูาหมาย จานวน 50 ราย ซึ่งทางส านักงานได้รวบรวมเพื่อส่งศูนย์ วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว
2) โครงการประมงอาสา เกษตรกรเปูาหมาย จานวน 30 ราย ขอให้อาเภอส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ตามตารางที่ได้ส่งให้แล้ว ซึ่งต้องมีรูปถ่ายด้วยเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลได้ ส่วนการอบรมน่าจะดาเนินการประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2559
3) การสารวจข้อมูลรายได้ หนี้สินของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ได้ดาเนินการและรายงาน
กองตรวจราชการกรมเรียบร้อยแล้ว
4) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ได้ดาเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือ
ขั้นตอนมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งจะได้ดาเนินการต่อไป ส่วนการรายงาน สส.2 อาเภอใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ขอให้
ส่งด้วยเพื่อที่จังหวัดจะได้คีย์ข้อมูลในระบบต่อไป

- ๑๑ มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
๔.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
รายเก่า
4 ครั้ง/4 ราย
รายใหม่
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตาม ตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ขึ้นทะเบียน
20 ฟาร์ม
- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
40 ราย
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
101 ฟาร์ม
- สถิติฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืด
3 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
10 ครั้ง/40 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล (รายเก่า)
6 ครั้ง/6 ราย
- ติดตามผล (รายใหม่)
4 ครั้ง/4 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ติดตามผลโครงการเพิ่ ม ผลผลิ ต การประมงในแหล่งน้า (ปั จ จั ย แห่ ง ความสาเร็ จ
9 ประการ) จานวน 2 ครั้ง/2 แห่ง
- ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแล และแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน โครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ ง (โครงการ 1 ตาบล 1 ล้าน) ในเขตพื้นที่ อาเภอ
ลาปลายมาศ จานวน 1 ตาบล 13 โครงการ
- สารวจข้อมูลรายได้ หนี้สินและการใช้แหล่งน้าของเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในเขต
พื้นที่อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1,060 ราย
- ร่วมดาเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร พื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอลาปลายมาศ
ช่วงที่ 1 อาเภอละ 5 รุ่น รุ่นละ 50 ราย รวมทั้งสิ้น 500 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

- ๑๒ 1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
- ติดตามผล รายเก่า

5 ครั้ง/5 ราย
5 ครั้ง/5 ราย
/2) โครงการ...

2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล
3) โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
- ติดตามผล
4) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
5) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
6) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- ติดตามผล หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง
- ติดตามผล หนองยาง หมู่ ๑,๙ ต.นางรอง อ.นางรอง
- ติดตามผล หนองโสน หมู่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง
7) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง ปี 2559

1 ครั้ง/6 ราย
1 ครั้ง/10 ราย
3 ครั้ง
3 กลุ่ม/3 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
3 ครั้ง

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) งานอื่น ๆ
- สารวจข้อมูลรายได้ หนี้สินและการใช้แหล่งน้าฯ
1,065 ฟาร์ม
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด
1 ครั้ง
- ประชุมประชาคมจัดทาแผนพัฒนาตาบลชุมแสง อ.นางรอง
1 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอาเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
3 ครั้ง/3 ราย
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครั้ง/3 ครั้ง
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
3) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และปรับปรุงฐานข้อมูล
26 ราย
4) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
1 ครั้ง

- ๑๓ - ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

5 ครั้ง
/5) โครงการ...

5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าหมู่บ้าน
- ประชาคมระดมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในหมู่บ้าน
1 แห่ง
- จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการแหล่งน้า
1 คณะ
- กาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา การบริหารแหล่งน้า
1 แห่ง
6) โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ติดตามผลโครงการฯ
28 ครั้ง/28 ราย
7) 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
2 กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 1 ครั้ง
- เข้าร่ วมประชุม คณะทางานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอ
ประโคนชัย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 1 ครั้ง
- ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่อาเภอรับผิดชอบ
(1) สานักงานเกษตรอาเภอพลับพลาชัย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 1 ครั้ง
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการบริหารจัดการแหล่งน้า จัดโดย
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านกรวด
(1) ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาบลโนนเจริญ อาเภอบ้านกรวด เกษตรกรจานวน
40 ราย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
(2) ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด เกษตรกรจานวน
40 ราย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
(3) ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตาบลหนองไม้งาม อาเภอบ้านกรวด เกษตรกรจานวน
40 ราย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
(4) ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตาบาลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด เกษตรกรจานวน
40 ราย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
- ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้า 1 แห่ง ที่อ่างเก็บน้าหนองตาเขียว หมู่ 8 ตาบลบึงเจริญ
อาเภอบ้านกรวด เนื้อที่ 381 ไร่ ปลาไนจานวน 30,000 ตัว ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.4 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ เจ้า พนักงานประมงชานาญงาน
ปฏิบัติ หน้าที่ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
รายเก่า
รายใหม่
2) โครงการอาหารปลอดภัย

2 ราย
3 ราย

- ๑๔ - ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ขึ้นทะเบียน
3) โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง
- ติดตามผล

10 ราย
40 ราย
/4) โครงการ...

4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่
1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่
1 ครั้ง
- ร่ว มเป็น เกีย รติในการเปิดอบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ประจาปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บ้านยาง หมู่ที่ 9 ตาบลเย้ยปราสาท อาเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตลาดนัดชุมชน ไทยช่ว ยไทย คนไทย
ยิ้มได้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. ณ ถนนหน้าเทศบาลตาบลหนองกี่ อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ ว มออกหน่ ว ยบริ ก ารศูน ย์ดารงธรรมอ าเภอ...ยิ้มเคลื่ อนที่ ในวันที่ 25 กุมภาพัน ธ์
2559 ทีโ่ รงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตาบลดอนอะราง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้า ที่ประมงอาเภอพุทไธสง รั บผิด ชอบอาเภอพุท ไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง จานวน 40 ราย ดาเนินการอบรมเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการและติดตามให้ความรู้เรื่องการเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้ว รอมอบปัจจัยการผลิต
2) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในพื้นที่อาเภอนาโพธิ์ จานวน 2 แห่ง ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประมง
โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
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

- ๑๕ 9) ควบคุมการทาประมง ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า 4 ครั้ง
/4.6 รายงาน...
๔.6 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
1 ครั้ง
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 ครั้ง
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร
40 ครั้ง
4) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
5) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้ ปี 2558 จานวน 1 ครั้ง
- สารวจรายได้หนี้สินเกษตรกรฯ ในเขตอาเภอกระสัง ห้วยราช และบ้านด่าน จานวน 221 ราย
- ร่วมอบรมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2558 อาเภอห้วยราช 1 ครั้ง
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าโครงการจัดตั้งกองทุนประมงหมู่บ้าน ณ หนองหว้า หมู่ที่ 2 ตาบลโคก
เหล็ก อาเภอห้วยราช
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

- ๑๖ -

