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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมบุญ ธัญญาผล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : 13.0๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุมได้ดาเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
นายเฉลียว เทียนวรรณ : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่
1/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
มีเรื่องควรแจ้งที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้
/1.1.1 เรื่อง...

- ๒1.1.1 เรื่อง ปัจจัยความสาเร็จ 9 ดี โดยช้าง “พลายบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี”
คณะทางาน Focus Froup 9 ดี มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นคนดี (วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์)
2) มีปัญญา (ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมญ เขต 1)
3) รายได้สมดุล (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์)
4) สุขภาพแข็งแรง (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์)
5) สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ (ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์)
6) สังคมอบอุ่น (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์)
7) หลุดพ้นอาชญากรรม (ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์)
8) สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง (ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์)
1.1.2 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดงานสถาปนาเมืองแปะ (บุรีรัมย์) ครบ 240 ปี
ด้วยบุรีรัมย์กาหนดจัดงานสถาปนาเมืองแปะ (บุ รีรัมย์) ครบ 240 ปี เพื่อรวมพลัง
ประกาศให้เมืองแปะ เป็นเมืองแห่งสันติสุข 9 ดี ที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2559 ณ
บริเวณถนนเสด็จนิวัติ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดงานสถาปนาเมืองแปะครบ 240 ปี ของจังหวัด
บุรีรัมย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเชิญชวนชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมงาน จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอความร่วมมือ
ให้ทุกหน่ วยงานช่วยจั ดทาป้ายประชาสั มพันธ์งานดังกล่ าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบป้ายได้ที่ เว็บไซต์
จังหวัดบุรีรัมย์
1.1.3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วีดิทัศน์ “7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี”
ด้วยสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล) ให้สานักงานเผยแพร่วีดีทัศน์ “7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี ”
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และกว้างขวางต่อไป
1.1.4 เรื่อง ขอให้ช่วยสนับสนุนซื้อข้าวสารบรรจุถุงจากผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย
ด้ ว ยมี ห นั ง สื อ ด่ ว นมากจากจั ง หวั ด โดยส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ฯ ขอให้ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น ซื้อข้าวสารบรรจุ ถุงจากผลผลิ ตของเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวรายย่อย สื บเนื่องจากจังหวัดได้กาหนด
แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่จาหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในราคาต่า โดยการรับบริจาคเงินเข้ า
เป็นกองทุนครอบครัวเดียวกัน ตามจิตศรัทธาที่บริสุทธิ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นั้น โดยจังหวัดฯได้มอบหมาย
ให้โรงสีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จากัด ดาเนินการสีแปรสภาพข้าวหอมมะลิของเกษตรกร เพื่อ
บรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม ออกมาจาหน่ายในราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป โดยบรรจุถุงเป็นข้าวสารข้าว
หอมมะลิคละ ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคา 120 บาท
จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ข้ า ราชการ หน่ ว ยงานราชการ ลู ก จ้ า งทุ ก ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้ช่วยสนับสนุนซื้อข้าวสารหอมมะลิ โดยสั่งซื้อได้ที่สานักงานพาณิชย์จังหวั ด
บุรีรัมย์
1.1.5 เรื่อง ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย
1) นายสาราญ ราชบัณฑิต ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ตาก(อานวยการต้น) ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ (อานวยการ
สูง)
/2) นาย...

- ๓2) นายภู ษิต ตราชูว ณิ ช ต าแหน่ ง เดิ ม แรงงานจั งหวั ด แพร่ ย้ า ยมาด ารงต าแหน่ ง
แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
3) นายสมพงษ์ กมลจิตรวี ตาแหน่งเดิม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการ
พิเศษ หั วหน้ากลุ่ มงานพัฒนาฝี มือและศักยภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
1.1.6 เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจาดีเด่นจังหวัด
บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้าราชการพล
เรือนและลูกจ้างประจาดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปี 2558 ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดีเด่น
เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2558 ดังนี้
(1) นายดารงชัย เนรมิตตกพงศ์
ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์
(2) พันตารวจเอกณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
(3) นายระเบียบ เที่ยงธรรม
ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย การอาชี พ สตึ ก /
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
(4) นายผติด แจ่มประโคน
ผู้ช่วยช่าง 2 (ลูกจ้างประจา) รพ.บุรีรัมย์
1.1.7 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จังหวัดบุรีรัมย์ขอเรียนเชิญร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม
สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีกาหนดจะเสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่าโคกตะเคียน ตาบล
สะเดา อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยาน
บุรีรัมย์ เวลา 15.30 น. แล้วเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงวัดป่าโคกตะเคียน ตาบลสะเดา อาเภอพลับพลาชัย เวลา
16.30 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินที่นั่งจากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เวลา 17.30 น
1.1.8 เรื่อง การรับและส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ข อเรี ย นเชิ ญ ร่ ว มเฝ้ า รั บ และส่ ง เสด็ จ พระเจ้ า หลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่
5 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ประทับเครื่องบินที่นั่ง มายังท่า
อากาศยานบุรีรัมย์ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เสด็จไปประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้าห้ว ย
แสนง และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ประทับเครื่องบินที่นั่งออกจากท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
1.1.9 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 ยบริการประชาชนในจังหวัดบุรีรั มย์
เดือนละ 1 ครั้ง สาหรับการออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับ
ประชาชน” ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านคลองโป่ง
หมู่ที่ 5 ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
/ระเบียบ...

- ๔ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 12/
๒558 เมื่อวันพุธ ที่ 6 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 : ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนมกราคม 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

89,850.00
89,850.00
-

14,394.00
4,950.00
19,344.00
-

22,754.00
9,150.00
31,904.00
-

89,850.00
67,096.00
57,946.00
57,946.00
-

378,195.00
378,195.00

64,730.00
64,730.00
64,730.00

258,920.00
258,920.00
258,920.00

119,275.00
119,275.00
119,275.00

หมาย
เหตุ

- ๕-

- ๖ที่

รายการ

งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าวัสดุ (ส้านักงาน)
ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย (สมทบประกันสังคม)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าวัสดุการเกษตร
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
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการเกษตร)
ค่าใช้สอย
รวมเงิน
5 กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุการเกษตร
รวมเงิน
6 โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

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

เบิก-จ่าย
เดือนนี้
42,468.00
7,500.00
15,595.00
16,544.00
2,829.00
42,468.00
264.29
1,431.00
1,695.29

เบิกตั้งแต่
ต้นปี
201,348.00
19,570.00
29,140.00
77,222.00
11,316.00
64,100.00
201,348.00
5,692.94
1,081.77
2,320.32
1,049.14
2,937.00
7,388.23

243,200.00
223,630.00
194,490.00
117,268.00
105,952.00
41,852.00
41,852.00
28,400.00
27,318.23
24,999.91
23,948.77
21,011.77
21,011.77

คงเหลือ

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
2,000.00
-

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

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

- ๗ที่

รายการ

งบดาเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน (อบรมเกษตรกร)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ (น้้ามัน)
รวมเงิน
7 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง(โครงการจัดเก็บข้อมูลรายได้หนีส้ ินและ
การใช้แหล่งน้้าฯ)
งบดาเนินงาน(ค่าตอบแทน)
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน
รวมเงิน
งบดาเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมา (ท้าความสะอาดอาคารส้านักงาน)
รวมเงิน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าฝากส่งไปรษณีย์
รวมเงิน
8 แผนงาน อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้าใน
แหล่งน้้าธรรมชาติ

งบประมาณ
ที่ได้รับ
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
35,400.00
10,200.00
54,600.00
48,398.00
21,000.00
2,700.00
17,198.00
7,500.00
48,398.00
3,069.86
1,192.76
1,877.10
3,069.86

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

9,000.00
35,400.00
10,200.00
54,600.00
99,880.00
42,000.00
2,880.00
25,000.00
30,000.00
99,880.00
13,176.79
6,004.44
556.40
3,485.95
3,130.00
13,176.79

คงเหลือ
49,000.00
32,551.51
20,861.51
20,862.00

262,095.00
253,095.00
217,695.00
207,495.00
207,495.00
266,000.00
224,000.00
221,120.00
196,120.00
166,120.00
166,120.00
23,350.00
17,345.56
16,789.16
13,303.21
10,173.21
10,173.21

หมาย
เหตุ

- ๘ที่

รายการ
กิจกรรม บริหารจัดการและควบคุมการท้า
ประมง
งบดาเนินการ (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
1,575,640.00

เบิก-จ่าย
เดือนนี้

234,305.15

เบิกตั้งแต่
ต้นปี

คงเหลือ

10,634.00
3,640.00
14,273.86
-

16,000.00
5,366.14
1,726.14
1,726.14
9,450.00
9,450.00

860,767.37

714,872.63

มติที่ประชุม : รับทราบ
3.1.2 เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : ด้วยมีหนังสือจากจังหวัด โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 โดย
จังหวัดจัดทาโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนาขยะหรือของเหลือใช้ไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
จั ง หวั ด จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ประชาสั ม พัน ธ์ เชิ ญชวนผู้ ส นใจส่ งใบสมั ครพร้อ มผลงานเข้ าร่ ว ม
โครงการ ได้ที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวั ดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม
2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์ : ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการคั ดเลื อ กกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใ นคณะกรรมการประมงประจาจัง หวั ด
ได้ดาเนินการคัดเลือกผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้มารายงานตัวด้วยตนเองต่อประมง
จังหวัด ณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

หมาย
เหตุ

- ๙ปรากฎว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
จานวน 9 ราย ดังนี้
/1) ด้าน...
1) ด้านการประมงน้าจืด จานวน 2 ราย
(1) นายธานี เตชะวันโต
(2) นายสาราญ รุ่งแจ้งรัมย์
2) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน 3 ราย
(1) นายสารวล กะรัมย์
(2) นายธนสาร เยี่ยมรัมย์
(3) นางวงศกร เอการัมย์
3) ด้านการแปรรูปสัตว์น้า จานวน 1 ราย
(1) นางลาไพ คามี
4) ด้านการประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 3 ราย
(1) นายชนินทร์ ชาญเรืองศิลป์
(2) นายไพรัตน์ ขนันไทย
(3) นายยงยุทธ ศรีวรรณา
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๓ เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3.3.1 โครงการกรมประมง ปีงบประมาณ 2559
นายบุ ญ โฮม เอี่ ย มสอาด : ส าหรั บ งานในโครงการกรมประมงหลั ก ๆด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เหลือขั้นตอนการมอบปัจจัยการผลิต
1) โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 65 ราย จัดสรร
ให้ประมงอาเภอดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ในรอบเดือนมกราคม ได้ดาเนินการมาตรฐาน
GAP จานวน 1 ราย ที่อาเภอนาโพธิ์ กิจกรรมเพาะและอนุบาล มาตรฐานSafety level ได้ดาเนินการที่อาเภอ
กระสั ง จ านวน 4 ราย อาเภอหนองกี่ จ านวน 10 ราย ซึ่ งทางส านั กงานจะได้ร วบรวมเพื่ อส่ งศู นย์ วิจั ย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
2) โครงการประมงอาสา เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 30 ราย ขอให้ อาเภอดาเนินการ
คัดเลือกประมงอาสาซึ่งขอให้เป็นรายเก่านับจากปี 2556 ลงไป เมื่อได้ประมงอาสาเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสาร
พร้อมแนบรูปถ่ายเพื่อทาบัตรประมงอาสาใหม่ ซึ่งมีแผนการอบรมในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559
3) การส ารวจข้ อมูล รายได้ หนี้ สิ น ของเกษตรกรผู้ เ พาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า ข้อ มูล ณ วัน ที่ 28
มกราคม 2559 ได้ส ารวจข้อมูล ไปแล้ว จานวน 6,715 ราย จากจานวนทั้งหมด 17,472 ราย คิดเป็น
38.43 % ขอให้อาเภอใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ให้เร่งดาเนินการส่งข้อมูลให้จังหวัดด้วย ซึ่งต้องรายงานข้อมูล
ให้กรมทราบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
3.3.2 โครงการหน่วยงานอื่นๆ ประจาปีงบประมาณ 2559
นายธงชัย เพิ่มงาม : การปฏิบัติงานบูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ และงานเร่งด่วนของกรมประมง ดังนี้

- ๑๐ -

/1) โครงการ...
1) 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
โดยเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯ จานวน 23 ศูนย์ การประเมินศูนย์ฯ
แบ่งออกเป็น ๓ เกรด คือ เกรดA เกรดB และเกรดC วัตถุประสงค์การประเมินไม่ใช่การตรวจเพื่อแข่งขัน
รับรางวัล แต่เป็นการการประเมินศูนย์ฯ เพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ
2) โรงสีพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ให้ เกษตรกรบ้ านกะนั ง อาเภอกระสั ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุรพันธ์ คาสอน ประมงอาสา เป็นผู้ แทน
เกษตรกรในการรับโรงสีพระราชทาน
3) ส านั กงานจังหวัดบุ รีรัมย์ และส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุ รีรัมย์ ขอรับการ
สนั บสนุ นวิทยากร ให้ความรู้ผู้ เข้าร่ วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติค “ศูนย์ขวัญแผ่ นดิน ”
ห้วงวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดหนองยายพิมพ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
๔.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
รายเก่า
5 ครั้ง/5 ราย
รายใหม่
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
52 ราย
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
46 ฟาร์ม
- สถิติฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้าจืด
3 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
40 ครั้ง/40 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล (รายเก่า)
12 ครั้ง/12 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 5 ตาบล 5 โครงการ

- ๑๑ /ออกอาชญาบัตร...
- ออกอาชญาบั ต ร (0.1) อวนขนาดตาตั้ ง แต่ 7 เซนติ เ มตร ขึ้ น ไป จ านวน 2 ฉบั บ
ประกอบกับออกใบอนุญาต 6 (อ.6) เรือที่มีความยาวไม่เกิน 14 เมตร จานวน 2 ฉบับ เงินอากร 800 บาท
- สารวจข้อมูลรายได้ หนี้สินและการใช้แหล่งน้าของเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในเขต
พื้นที่อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1,975 ราย
- ร่วมจัดนิทรรศการ เตรียมการรับการประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 3 ครั้ง/1 ศูนย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวปภาดา ศรีทองทูล ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอแคนดง และอาเภอคูเมือง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนพอเพียงด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร (รายเก่า)
2 ครั้ง/2 ราย
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/10 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
1 ครั้ง/2 ราย
3) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้า
3 ครั้ง
5) โครงการอื่นๆ
- ออกบริ ก ารอ าเภอยิ้ ม เคลื่ อ นที่ บ้ า นท่ า เรื อ หมู่ 7 ต าบลท่ า ม่ ว ง และแจกเอกสาร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า/คู่มือประชาชน จานวน 1 ครั้ง/50 ราย
- ประชุมคณะทางานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ที่ว่า
การอาเภอคูเมือง และบ้านหนองจาน หมู่ 18 ตาบลนิคม อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 2 ครั้ง/2 คณะ
- ประชุมทีมปฏิบัติการตาบลและครัวเรือนยากจน ณ เทศบาลสตึก จานวน 1 ครั้ง/1 วัน
- ร่ ว มกิจ กรรมไถกลบตอซังข้าว และมอบพั นธุ์สั ตว์น้า จานวน 20 ถุง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ จานวน 1 ครั้ง
- แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้าเพิ่มผลผลิตฯ เพื่อจัดตั้งกองทุนประมง จานวน 2 ครั้ง/2 แห่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายภานุพัน ธุ์ วรรณสุร ชาติ ประมงอาเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
มกราคม 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลการส่งเสริม

1 ครั้ง/10 ราย

- ๑๒ /2) โครงการ...
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
- ติดตามผล รายเก่า
3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล
4) โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
- ติดตามผล
5) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
- ติดตามผล
6) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
7) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
8) 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
9) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง ปี 2559

5 ครั้ง/5 ราย
5 ครั้ง/5 ราย
6 ครั้ง/6 ราย
1 ครั้ง/10 ราย
1 ครั้ง/40 ราย
3 ครั้ง
3 กลุ่ม/3 ครั้ง
3 ครั้ง
1 ครั้ง
2 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
10) งานอื่น ๆ
- สารวจข้อมูลรายได้ หนี้สินและการใช้แหล่งน้าฯ
1,310 ฟาร์ม
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด
1 ครั้ง
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าของขวัญปีใหม่
4 แห่ง/100,000 ตัว
(1) คลองช่องแมว ม.9 ต.หนองโสน อ.นางรอง
40,000 ตัว
(2) หนองสี่เหลี่ยมน้อย ม.8 ต.หนองโสน อ.นางรอง
20,000 ตัว
(3) หนองยายพิมพ์ ม.1 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง
20,000 ตัว
(4) หนองสะเดา ม.6 ต.สะเดา อ.นางรอง
20,000 ตัว
- ร่วมประเมินผลศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรฯ (อาเภอนางรอง) 1 ครั้ง
- ประชุมคณะทางานโครงการฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ 2 ครั้ง
(1) ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองกราด หมู่ 4 ตาบลหนองไทร อาเภอนางรอง
(2) ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนน้าอ้อม หมู่ 14 ตาบลชานิ อาเภอชานิ
(3) ศูนย์เรียนรู้บ้านน้อย หมู่ 11 ตาบลถาวร อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๑๓ /4.4 รายงาน...
๔.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะค า สรุ ปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม
2559 ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตามแนะนาส่งเสริม
1 ครั้ง/1 แห่ง
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/2 ราย
3) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
4) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ดาเนินการออกอาชญาบัตร ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ดังนี้
(1) อ 6 ออกใบอนุญาตใช้เรือ ต่ากว่า 14 เมตร จานวน 26 ฉบับ
(2) อ 1 (อวนลอย ช่องตา 7 ซม.ขึ้นไป) จานวน 30 ฉบับ เป็นเงิน 6,600 บาท
(3) อ 6 (ออกใบอนุญาตให้ใช้เรือขนาดความยาวต่ากว่า 14 เมตร ทาการประมง)
จานวน 35 ฉบับ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
(4) อ 1 (แห) จานวน 14 ฉบับ เป็นเงิน 400 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000 บาท
- ร่วมรับฟังความคิดเห็นการขออนุญาต จากผู้ทาการประมงนอกพื้นที่ ขอจับปลาแป้นแก้ว
เครื่องมือช้อน ในเขื่อนลานางรอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างกลุ่มชาวประมงเขื่อนลานางรองและกลุ่มผู้ทาการ
ประมงนอกพื้นที่ เพื่อทาเป็นข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สรุปแล้ว กลุ่มชาวประมงเขื่อนลานางรอง ไม่
สามารถให้กลุ่มนอกพื้นที่มาจับปลาแป้นแก้วในเขื่อนลานางรองได้ ในวันที่ 20 มกราคม 2559
- จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสีย ท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้า การ
ขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนลานางรอง ณ ที่ว่าการอาเภอโนนดินแดง โดยนายอาเภอโนนดินแดง เป็น
ประธานในที่ประชุม ในวันที่ 26 มกราคม 2559
สรุปแล้ว ให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังทาการรื้อถอนกระชังออกจากเขื่อนลานางรองก่อน เพื่อ
กรมชลประทานจะดาเนินการส่งมอบคืนพื้นที่ของเขื่อนลานางรองให้กับกรมป่าไม้ โดยให้ผู้เลี้ยงปลาขออนุญาต
ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง ตามระเบียบราชการต่ไป
- ส่งแบบสารวจข้อมูลรายได้ หนี้สิน และการใช้แหล่งน้าของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(ปี พ.ศ. 2558)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ประมงอาเภอบ้านกรวด สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร ปี 2558
20 ครั้ง/20 ราย

- ๑๔ /2) โครงการ...
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
3 ครั้ง/3 ราย
3) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- ติดตามผล รายใหม่
4 ครั้ง/4 ราย
4) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
2 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
5) โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ติดตามผลโครงการฯ
20 ครั้ง/20 ราย
6) 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
5 มกราคม 2559 จานวน 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือน กานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอบ้านกรวด ในวันที่ 5 มกราคม
2559 จานวน 1 ครั้ง
- ประชุมประจ าเดือนส านักงานประมงจังหวัดและติดต่อราชการ ในวันที่ 6 และ 28
มกราคม 2559 จานวน 2 ครั้ง
- ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่อาเภอรับผิดชอบ
(1) สานักงานเกษตรอาเภอพลับพลาชัย ในวันที่ 7 มกราคม 2559 จานวน 1 ครั้ง
(2) สานักงานเกษตรอาเภอประโคนชัย ในวันที่ 14 มกราคม 2559 จานวน 1 ครั้ง
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่หอประชุมอาเภอบ้านกรวด โครงการ
บริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ เกษตรกรจานวน 80 ราย ในวันที่ 12 มกราคม 2559 1 ครั้ง
- เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยอาเภอบ้ า นกรวด
ที่ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านกรวด ในวันที่ 20 มกราคม 2559 จานวน 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 ครั้ง
(1) ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอพลับพลาชัย วันที่ 20 มกราคม 2559 1 ครั้ง
(2) ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอบ้านกรวด วันที่ 25 มกราคม 2559 1 ครั้ง
- ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกสระน้าโรงเรียนเพียงหลวง 2 หมู่ที่ 7 ตาบลสายตะภู
อาเภอบ้านกรวด โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า(ปลาไน) จานวน 10,000 ตัว ในวันที่ 26 มกราคม 2559
- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ชายแดน โดยมีกิจ กรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าที่ห นองทานบพระ หมู่ 4 ตาบลปราสาท เนื้อที่ 30 ไร่ จานวน
30,000 ตัว ในวันที่ 29 มกราคม 2559 จานวน 1 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.6 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ เจ้า พนักงานประมงชานาญงาน
ปฏิบัติ หน้าที่ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง

- ๑๕ /ติดตาม...
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
รายเก่า
2 ราย
รายใหม่
3 ราย
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ขึ้นทะเบียน
10 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
- ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
เข้ารับรางวัลประจาปี 2558 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ทาการกานันตาบลทุ่งกระเต็น และที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตาบลดอนอะราง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมออกหน่วยบริการอาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจาเดือนมกราคม 2559 ในวันที่ 21
มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวหาดปราสาททอง ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 17.00
น. ณ บริเวณหาดปราสาททอง ตาบลเย้ยปราสาท อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ตามโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสู่ส ากล ปี 2559 ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งกระเต็น
อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่ ว มต้ อ นรั บ คณะกรรมการตรวจประเมิ น และการจั ด ระดั บ การพั ฒ นาศู น ย์ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าโพธิ์ชัย อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมประชุมคณะทางานโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ระดับอาเภอ ในวันที่ 28 มกราคม
2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอาเภอโนนสุวรรณ อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติ
หน้า ที่ประมงอาเภอพุทไธสง รั บผิด ชอบอาเภอพุท ไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้า นใหม่ไ ชยพจน์
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง จานวน 40 ราย ดาเนินการอบรมเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว รอมอบปัจจัยการผลิต

- ๑๖ /2) โครงการ...
2) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในพื้นที่อาเภอนาโพธิ์ จานวน 2 แห่ง ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประมง
โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 เกษตรกรจานวน 60 ราย ดาเนินการ
อบรมเรียบร้อยแล้ว รอมอบปัจจัยการผลิต
4) โครงการศูน ย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้ านการประมง 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
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- คัดเลือกฟาร์ม (GAP 5 , SL 4)
4 ฟาร์ม
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
4 ครั้ง
2) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
5 ราย
- ฝึกอบรมเกษตรกร
5 ครั้ง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
2 ครั้ง
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
40 ราย
- ฝึกอบรมเกษตกร
1 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 624 ราย
- รับสมัครเกษตรกรโครงการประมงอาสา จานวน 3 ราย
- รับสมัครเกษตรกรโครงการอาหารปลอดภัย จานวน 4 ราย
- ร่วมอบรมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558 อาเภอห้วยราช จานวน 1 ครั้ง

- ๑๗ /ร่วมอบรม...
- ร่วมอบรมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558 อาเภอกระสัง จานวน 1 ครั้ง
- ร่ วมอบรมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558 อาเภอบ้านด่าน จานวน 1 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายเฉลียว เทียนวรรณ : จากที่มีนโยบายของท่านอธิบดีในเรื่องประชาสัมพันธ์ภัยหนาว หรือเรื่องอื่นๆ
ให้ถ่ายรูปส่งทางไลน์มาด้วย จะได้แจ้งกรมเพื่อทราบต่อไป
ขอให้ประมงอาเภอแจ้งเตือนภัยหนาว และพระราชกาหนดการประมงฉบับล่าสุดให้ประชาชน
ทราบ ในวันประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

