รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 12/๒๕๕9
วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
2. นายธงชัย เพิ่มงาม
3. นายสมเดช ดอกจันทร์
4. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ
5. นายสุบงกช สิงห์ดี
6. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
7. นางสาวราไพ บุญทวี
8. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
9. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
10. นายวิชยันตร์ จันทะโสต
11. นางสาอางค์ แก้วสอน
12. นายสถิตย์ ปักกะทานัง
๑3. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
14. นายกรกต มุ่งดี
15. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ประมงอาเภอลาปลายมาศ
ประมงอาเภอนางรอง
ประมงอาเภอละหานทราย
ประมงอาเภอสตึก
ประมงอาเภอบ้านกรวด
ประมงอาเภอหนองกี่
ประมงอาเภอกระสัง
ประมงอาเภอเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฤทธิกร ศรแก้ว

นักวิชาการประมงชานาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมบุญ ธัญญาผล
2. นายโยธิน เลือดกุมภา
3. นายนพดล สุภผล
4. นายอิสระ รักพินิจ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา : 09.0๐ น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ระเบียบ…

- ๒ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ทางสานักงานฯ ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ และหน่วย
บริ ห ารจั ดการประมงน้ าจื ดเขื่อนล านางรองบุรีรัมย์เข้าร่ว มประชุมด้ว ย เพื่อร่ว มปรึกษาหารือข้อราชการ
และการขอความร่วมมือต่างๆ
๑.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์
นายธงชัย เพิ่มงาม : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่
12/2559 ในวัน อังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
มีเรื่องควรแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.1.1 เรื่อง ข้าราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) นายสรรเสริ ญ เจริ ญ ศิ ริ ต าแหน่ ง เดิ ม ผู้ อ านวยการสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น ชั ย ภู มิ
สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ สานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 3
1.1.2 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) พ.จ.ท.ทวี พิมพ์อุบล ตาแหน่งเดิม ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อาเภอบ้านกรวด ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง จ่าจังหวัดบุรีรัมย์
1.1.3 เรื่อง สรุปสถานการณ์สินค้าข้าวของจังหวัดบุรีรัมย์
ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ปรับสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา (คุณภาพข้าว 36-42 กรัม)
ราคาเดือนพฤศจิกายน 8,900-10,200 บาท/ตัน ในเดือนธันวาคม ปรับสูงขึ้นเป็น 9,200-10,200 บาท/
ตัน ผลผลิ ตออกสู่ ตลาดแล้ วประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตคงเหลื อเพื่อการจาหน่าย หรือประมาณ
316,453 ตัน คงเหลือจานวน 587,699 ตัน เนื่องจากเกษตรกรประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอ
การขายข้าวเปลือกกับ ธ.ก.ส.
1.1.4 เรื่อง การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุ รีรัมย์ ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราช
กุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
จานวน 89 รูป ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม
2560 (รวมระยะเวลา 9 วัน) บุคลากรท่านใดสนใจ สามารถแจ้งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดย
ไม่ถือเป็นวันลา
1.1.5 เรื่อง โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือนมกราคม 2560
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยให้ความสาคัญต่อการบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนละ 1 ครั้ง สาหรับการออกหน่วยปฏิบัติงาน
/โครงการ...

- ๓โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจาเดือนมกราคม 2560 กาหนดจัด
ขึ้นในวันที่ 13 มกราคม ๒๕60 ณ บ้านโคกชุม หมู่ที่ 5 ตาบลจันดุม อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 11/
๒559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕9
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ ๓ เรื่ อ ง การหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ ก รรมสั ต ว์ น้ าบุ รี รั ม ย์
หน่วยป้องกันและปราบปรามน้าจืดเขื่อนลานางรองบุรีรัมย์ และสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ได้แจ้งในการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องคาสั่งกรมประมงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับ เคลื่ อ นนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ ด เสร็จ โดยให้ ป ระมงจัง หวั ด เป็น ประธานกรรมการ หั ว หน้ า
หน่ว ยงานในสังกัดกรมประมงทั้งราชการส่วนภูมิภาคและส่ว นกลาง ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัด รวมถึง
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นแต่มีหน้าที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นด้วย เป็นกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัดที่ประมงจังหวัดมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ในส่วนของ
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้คุณ ธงชัย เพิ่มงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ
ประมงเป็นกรรมการและเลขานุการ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 เพื่ออานวยความสะดวกและบริการ
ประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาลและเป็นช่อง
ทางการระบายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งในส่วนของสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จากัด
ถนนบุรีรัมย์ – สตึก ตาบลบ้านยาง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอขอบคุณทางศูน ย์วิจัยและพัฒ นาพันธุก รรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ ปลา
ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรใน
ระหว่างวันที่ 19 -23 ธันวาคม 2559 มีบางพื้นที่ เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการรับพันธุ์ปลา ก็ต้องให้
เกษตรกรลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่ายังไม่มีความพร้อมในการรับพันธุ์ปลา เพื่อที่จะได้ดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
นายฤทธิกร ศรแก้ว : โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของอาเภอละหานทรายทราบว่ามีปลาตาย ขอให้ช่วย
ตรวจสอบด้วยว่าเกษตรกรกี่ราย และตายกี่เปอร์เซ็นต์ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ จะ
ชดเชยพันธุ์ปลาให้ในส่วนที่ตายไป
ขอแจ้งให้ทราบในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ปี 2561 ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้าบุ รีรัมย์จะเลิกผลิตพันธุ์ปลา เพราะจะเน้นการทางานทางด้านวิชาการเป็นหลัก โดยมี กองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้าจืดดูแลเรื่องการผลิตพันธุ์ปลาแทน
/มติ...

- ๔มติที่ประชุม : รับทราบ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้าราชการย้ายมาใหม่ จานวน 2 ราย ขอให้
ทั้ง 2 ท่าน แนะนาตัวด้วย
นางสาวทิพวรรณ นพรัตน์ : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ย้ายไปนครพนมได้ 5 เดือนกว่า
ได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ทางด่านชายแดนมา ดีใจที่ได้ย้ายกลับมาสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็น
บ้านหลังที่ 2 จะทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
นายวิชยันตร์ จันทะโสต : เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิชยันตร์ จันทะโสต
ย้ายมาจากสานักงานประมงอาเภอโนนสะอาด สานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี มาดารงตาแหน่งประมงอาเภอ
สานักงานประมงอาเภอเมืองบุรีรัมย์ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ตอนนี้ตาแหน่งทางการบริหารของประมงอาเภอ เป็นประมงอาเภอ ดังนั้นใน
การลงชื่อตาแหน่งในหนังสือขอให้ทุกท่านลงชื่อในนามของประมงอาเภอซึ่งเป็นตาแหน่งทางการบริหาร
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
4.1 ผลการดาเนินงานกลุม่ บริหารและยุทธศาสตร์
4.1.1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
นางสาอางค์ แก้วสอน : การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2559 งบกรม 31.22 เปอร์เซ็นต์ งบพัฒนาจังหวัด 7.03 เปอร์เซ็นต์
4.1.2 เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง
นางสาอางค์ แก้วสอน : ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จากัด กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จากัด
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
4.3.1 โครงการ/กิจกรรม กรมประมง ประจาปีงบประมาณ 2560
นายธงชัย เพิ่มงาม : โครงการ/กิจกรรม กรมประมง ประจาปีงบประมาณ 2560 ที่ให้เร่งดาเนินการมีดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
2) โครงการ Smart Farmer
3) โครงการส่งเสริมฯ
4) โครงการประมงโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ มี 5 แห่ง คือ รร.ตชด.บ้านโรงเลื่อย อาเภอ
ละหานทราย , ศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง อาเภอปะคา , โรงเรียนบ้านโคกสูง อาเภอกระสัง , รร.วัดสระทอง
และรร.ฤาษีสถิตย์ อาเภอนาโพธิ์
5) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ในกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง มีกิจกรรม
ดังนี้
/กิจกรรม...

- ๕กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม Field day
กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดเกษตรกร
กิจกรรมที่ 4 แปลงเรียนรู้
กิจกรรมที่ 5 แปลงเครือข่าย
กิจกรรมที่ 6 บริหารจัดการศูนย์
กิจกรรมที่ 7 งานตามนโยบาย SC
4.3.2 โครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2560
นายธงชัย เพิ่มงาม : โครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
เพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย ได้ดาเนินการอบรมไปเรียบร้อยแล้ว
กิจ กรรมประมงโรงเรี ยนเพื่อ อาหารกลางวัน ได้ ด าเนิน การอบรมคณะกรรมการประมง
โรงเรียนไปเรียบร้อยแล้ว 7 อาเภอ เหลืออาเภอสตึกที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
4.2.3 โครงการ/กิจกรรม นโยบายกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานอื่นๆ ปีงบประมาณ 2560
นายธงชัย เพิ่มงาม : โครงการ/กิจกรรม นโยบายกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานอื่นๆ ปีงบประมาณ
2560 โครงการทฤษฎีใหม่ ให้บันทึกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน พิกัด UTM และคุณสมบัติของ
เกษตรกร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง มีโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนเกษตรกรสามารถบริ ห ารจั ด การผลผลิ ต แลก ยื ม คื น ผลผลิ ต จากสั ต ว์ น้ า ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง จะดาเนินการโดย
อาศัยแหล่งน้าชุมชนเป็นศูน ย์กลางในการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือของชุมชนเกษตรกร เน้นการให้
ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชนที่ตั้งขึ้น
เพื่อให้แหล่งน้าเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้าชุมชุนสามารถรองรับความต้องการบริโภคอาหารโปรตีน ประเภท
สัตว์น้าชุมชน เน้นการบริโภค และการสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเกษตรกร มีเป้าหมาย
จะดาเนินการโครงการเพื่อจัดตั้งจานวน 20 ธนาคาร ใน 20 จังหวัดนาร่อง โดยเริ่มจากชุมชนที่มีความพร้อม
ในพื้นที่เป้าหมายในเขตภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับแรก โดยสามารถดาเนินการได้ใน 20
จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง สามารถเพิ่มกาลังผลิตด้านสัตว์น้าไม่ต่ากว่า 0.75 ตัน ต่อแห่ง มีครัวเรือนเกษตรกร
ได้รับประโยชน์ต่อแห่งประมาณ 200 ครัวเรือน
กิจกรรมขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
(1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กับชุมชน
(2) คัดเลือกแหล่งเป้าหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้า
(3) ติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
(4) ประชุมประจาปีคณะกรรมการแหล่งน้าชุมชน
(5) สารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและแหล่งน้าในพื้นที่เป้าหมาย
/(6) จัดทา...

- ๖(6) จัดทาแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
(7) เตรียมแหล่งน้าและอนุบาลปลา พันธุ์ปลา ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้า
(8) ปล่อยลูกพันธุ์ปลา หลังอนุบาลลงในแหล่งน้าชุมชนเป้าหมาย
(9) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้าหลังการปล่อยทุก 2 เดือน
(10) ประเมินผลการจับสัตว์น้าและมูลค่าสัตว์น้าจืดที่จับใช้ประโยชน์
(11) จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
(12) ติดตามการดาเนินงานธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
5.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดช ดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอเมือง และอาเภอลาปลายมาศ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร รายเก่า
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- อบรมเกษตรกร (SL)
1 ครั้ง/10 ราย
- ติดตามเกษตรกร
2 ครั้ง/8 ราย
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
61 ฟาร์ม
- สถิติฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้า
1 ฟาร์ม
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
30 ราย
- ฝึกอบรมเกษตรกร
1 ครั้ง/30 ราย
- ติดตามผล
1 ครั้ง/7 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- อบรมประมงอาสา
1 ครั้ง/4 ราย
- ติดตามผล เกษตรกรรายเก่า
2 ครั้ง/5 ราย
5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า และตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด 5 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ติดตามผลโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้า เพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 จานวน 2 ครั้ง/2 แห่ง
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น จานวน 1 ครั้ง
- อบรมเกษตรกรตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 จานวน 3 ครั้ง แยก
เป็นคณะกรรมการแหล่งน้า 1 ครั้ง 10 ราย ประมงโรงเรียน 1 ครั้ง 20 ราย และการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อ
อาหารปลอดภัย 1 ครั้ง 15 ราย
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้ง
เครย์ฟิช) ในเขตพื้นที่อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 4 ราย
- ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) อาเภอลาปลายมาศ จานวน 59 ราย อาเภอ
เมือง จานวน 18 ราย รวมทั้งสิ้น 77 ราย
/อบรม...

- ๗- อบรม/ดูงาน โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในพื้นที่อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 ครั้ง/80 ราย
- มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 แยกเป็น พันธุ์ปลากิน
พืช 216,000 ตัว พันธุ์ไก่ไข่ 5 ตัว/ราย พันธุ์พืช 2 ต้น/ราย พันธุ์หม่อน 50 กิ่ง/ราย
- แก้ไขข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) ที่เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องและข้อมูล
อื่นในพื้นที่อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จานวน 157 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
ธันวาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- อบรมประมงอาสา
6 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
5 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผลกลุ่มแปรรูปสัตว์น้า
1 กลุ่ม/1 ครั้ง
3) โครงการอาหารปลอดภัย (SL)
- ติดตามเก็บตัวอย่างปลา โครงการ/รับสมัคร
10 ราย
4) ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน/การปรับปรุงทะเบียน (ทบ.1) 6 ราย
- อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
6 ราย
5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์หลังครัวเรือนเพื่อการแปรรูป บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
หมู่ 8 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง
- ติดตามผลการเลี้ยงปลาดุก
1 ครั้ง/30 ราย
6) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- ติดตามผลการดาเนินงาน หนองสี่เหลี่ยม หมู่ ๘ ต.หนองโสน อ.นางรอง 5 ครั้ง
7) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้าประมงโรงเรียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560
ฝึกอบรมคณะกรรมการโรงเรียน (8 ธ.ค. 59)
3 แห่ง
(1) โรงเรียนบ้านโคกตะโก ม. 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง กรรมการ 11 คน
(2) โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ม. 4 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ กรรมการ 13 คน
(3) โรงเรียนบ้านตะโก (วันครู 2501) ม. 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ 14 คน
8) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560
- ฝึกอบรมเกษตรกร (20 ธ.ค. 59)
40 ราย
9) โครงการส่งเสริมการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560 จานวน 20 ราย
- เตรียมการฝึกอบรมเกษตรกร“ผู้พิการ”
15 ราย
- เตรียมการฝึกอบรมเกษตรกร“ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ”
5 ราย
10) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้าประมงหมู่บ้าน
ฝึกอบรมคณะกรรมการแหล่งน้า 3 แห่ง (9 ธ.ค. 59)
(1) หนองโสน หมู่ 12 ต.หนองโสน อ.นางรอง
กรรมการ 10 คน
/(2) หนอง...

- ๘(2) หนองสาโรง หมู่ 2 ต.ช่อผกา อ.ชานิ
กรรมการ 10 คน
(3) หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 10 คน
11) โครงการควบคุมการทาการประมง
ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 5 ครั้ง
- ทีโ่ รงเรียนบ้านตาเหล็ง ม.4 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ
1 ครั้ง/38 คน
- ทีศ่ าลาบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม.8 ต.หนองโสน
3 ครั้ง/110 คน
- ทีโ่ พเทฟาร์ม ม.7 ต.ช่อผกา อ.ชานิ
1 ครั้ง/97 คน
- ทีศ่ าลา ม.2 ต.ช่อผกา อ.ชานิ
1 ครั้ง/25 คน
ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.การประมง 2 ครั้ง
- ที่ฟาร์มกุ้งก้ามแดง นายบุญเรือง สีดี ม.4 ต.หนองกง อ.นางรอง 1 ครั้ง
- ทีค่ ลองช่องแมว ม.9,11 ต.หนองโสน อ.นางรอง
1 ครั้ง
12) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประมงหมู่บ้านพึ่งพาตนเอง
เตรียมการจัดตั้งกองทุนฯ 3 แห่ง
- หนองโสนน้อย หมู่ 12 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง
1 แห่ง
- หนองบุตาแก้ว หมู่ 9 ตาบลอีสานเขต อาเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง
- หนองสาโรง ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ
1 แห่ง
13) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
นาเกษตรกรศึกษา/ดูงาน 3 แห่ง
- ที่โพเทฟาร์ม ม.7 ต.ช่อผกา อ.ชานิ
97 คน
- ที่สหกรณ์การเกษตรหนองไทร ต.ลาไทรโยง อ.นางรอง
72 คน
- ที่บ้านโคกพลวง ม.9 ต.หนองโบสถ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ
60 คน
มอบพันธุ์ปลา 2 อาเภอ
- สานักงานเกษตรอาเภอชานิ วันที่ 22 ธ.ค. 59
97 คน
- สหกรณ์การเกษตรหนองไทร ต.ลาไทรโยง วันที่ 23 ธ.ค. 59 72 คน
14) งานอื่นๆ
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- ประชุมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/2560 กรณี
ได้รับผลกระทบ อาเภอนางรอง และอาเภอชานิ
2 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด
1 ครั้ง
15) ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดิน แดง และอาเภอปะค า สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธั นวาคม
2559 ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตามแนะนาส่งเสริม
2 ครั้ง/2 แห่ง
2) โครงการอาหารปลอดภัย
/สารวจ...

- ๙- สารวจสถิติการประมงผู้เพาะเลี้ยง
50 ราย
3) โครงการประมงอินทรีย์
- คัดเลือกเกษตรกร
4 ราย
4) โครงการส่งเสริมเกษตกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
30 ราย
- ฝึกอบรมเกษตรกร
30 ราย
5) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา
4 ราย
- อบรมประมงอาสา
4 ราย
- ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
6) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
7) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ตรวจสอบและรับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม /มอบ
ใบรับรอง (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) จานวน 3 ราย
- อบรมคณะกรรมการบริหารแหล่งน้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าแหล่งน้าชุมชน
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 3 แห่ง จานวน 30 ราย
- อบรมคณะกรรมการบริห ารแหล่ งน้ าที่เ ข้าร่ว มโครงการประมงโรงเรี ยนเพื่ออาหาร
กลางวัน 3 แห่ง จานวน 30 ราย
- อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน จานวน 15 ราย
- อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer จานวน 30 ราย
- อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านการประมง หลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อ
ดิน จานวน 30 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี ประมงอาเภอบ้านกรวด รับผิดชอบ
อาเภอบ้านกรวด อาเภอประโคนชัย และ อาเภอพลับพลาชัย สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม
2559 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกร
- ฝึกอบรมเกษตรกร
2) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา
- อบรมประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่

30 ราย
1 ครั้ง/30 ราย
3 ราย
1 ครั้ง/3 ราย
3 ครั้ง/3 ราย
/3) โครงการ...

- ๑๐ 3) โครงการ Smart Farmer
- จัดทาแบบประเมิน
1 ครั้ง/25 ราย
4) ควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
3 ครั้ง
5) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- รับแบบคาขอ
6 ราย
- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม(รายใหม่)
6 ราย
6) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
10 ราย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
1 ครั้ง
7) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- อบรมคณะกรรมการแหล่งน้า
3 แห่ง/30 ราย
- กาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา การบริหารแหล่งน้า
3 แห่ง
8) โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย
- อบรมเกษตรกร
1 ครั้ง/15 ราย
9) โครงการประมงโรงเรียน
- ถ่ายทอดความรู้ให้คณะกรรมการ
1 ครั้ง/30 ราย
10) กิจกรรมอื่น ๆ
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หนองกระทุ่ม หมู่ 8 ตาบลสตึก อาเภอสตึก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
- เข้าร่วมประชุม กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอาเภอบ้านกรวด ในวันที่ 2 และ 28
ธันวาคม 2559
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุมอาเภอบ้านกรวด
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัด ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
- ให้คาแนะนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่เกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตาละเวี้ย อาเภอประโคนชัย และหมู่ที่ 7 ตาบลบึงเจริญ อาเภอบ้านกรวด ในวันที่
14 ธันวาคม 2559
- ร่ ว มมอบปั จ จั ย การผลิ ตแก่เกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม่ ที่ส านั กงานเกษตรอาเภอ
พลับพลาชัย เกษตรกรรับพันธุ์ปลา จานวน 95 ราย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
- ออกให้บริการในเขตพื้นที่อาเภอที่รับผิดชอบ ที่สานักงานเกษตรอาเภอประโคนชัย ใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบ
อาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์ สรุ ปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธั น วาคม
2559 ดังนี้
1) โครงการประมงโรงเรียน
- อบรมคณะกรรมการประมง

1 ครั้ง/3 แห่ง
/ติดตาม...

- ๑๑ - ติดตามแนะนาการส่งเสริม
3 ครั้ง/30 แห่ง
2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน (ปลาตะเพียน)
- อบรมเกษตรกร
1 ครั้ง/15 ราย
- ติดตาม แนะนาการส่งเสริม
1 ครั้ง/15 ราย
3) โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้าชุมชน เพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- อบรมคณะกรรมการ
1 ครั้ง/30 แห่ง
4) แผนงานบริหารจัดการด้านการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามฯ
1 ครั้ง
5) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- อบรมเกษตรกร
1 ครั้ง/30 ราย
- ติดตามผล
1 ครั้ง/30 ราย
6) โครงการประมงอาสา
- อบรมเกษตรกรประมงอาสา
1 ครั้ง/4 ราย
- ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่
1 ครั้ง/4 ราย
7) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- อบรมเกษตรกร
1 ครั้ง/25 ราย
8) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- ร่วมประชุม คณะทางานปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาเภอหนองหงส์ ชั้น 2
อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม่ ของอาเภอหนองกี่ ในวันที่ 23
ธันวาคม 2559 จานวน 62 ราย ที่ ศพก. บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าโพธิ์ชัย อาเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายนพดล ชุมพล ประมงอาเภอพุทไธสง รับผิดชอบอาเภอ
พุทไธสง อาเภอนาโพธิ์ และอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2559
ดังนี้
1) โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- คัดเลือกเกษตรกร
2) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชน
- อบรมคณะกรรมการแหล่งน้าเรียบร้อยแล้ว
3) โครงการประมงโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน
- อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

1 ครั้ง/20 ราย
1 ครั้ง/30 ราย
1 ครั้ง/30 ราย
/4) ควบคุม...

- ๑๒ 4) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
- ตรวจปราบปราม
5) โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย
- อบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
6) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- อบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว

2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง/15 ราย
1 ครั้ง/40 ราย

มติที่ประชุม : รับทราบ
5.7 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด เจ้ า พนั ก งานประมง
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
1 ครั้ง
2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 ครั้ง
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
30 ราย
- ฝึกอบรมเกษตรกร
1 ครั้ง
- ติดตามผลเกษตรกร
30 ครั้ง
4) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
3 ราย
- อบรม
1 ครั้ง
- ติดตามผล
1 ครั้ง
5) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
5 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายประมง
1 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- อบรมโครงการประมงอาสา ณ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เกษตรกรจานวน 3 ราย
- อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมด้านการประมง เกษตรกรจานวน 30 ราย ณ ศาลาวด
บ้านจาน หมู่ที่ 6 ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง
- อบรมเกษตรกรโครงการจัดตั้งกองทุนประมงหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอาเภอกระสัง เกษตรกร
จานวน 30 ราย (อาเภอบ้านด่าน 10 ราย , อาเภอห้วยราช 10 ราย , อาเภอกระสัง 10 ราย)
/อบรม...

- ๑๓ - อบรมโครงการประมงโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านปราสาท อาเภอบ้านด่าน คณะกรรมการ
จานวน 30 ราย โดยแบ่งเป็น โรงเรียนบ้านปราสาท อาเภอบ้านด่าน 10 ราย โรงเรียนบ้านตะโกบารุง อาเภอ
ห้วยราช 10 ราย โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด อาเภอกระสัง 10 ราย
- อบรมโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย เกษตรกร หมู่ที่ 15 ตาบล
เมืองไผ่ อาเภอกระสัง เกษตรกรจานวน 20 ราย
- อบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรหมู่ที่ 4 ตาบลวังเหนือ
อาเภอบ้านด่าน จานวน 25 ราย
- ร่วมพิธีเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ ที่ว่า
การอาเภอกระสัง
- ร่วมออกตรวจแปลงพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/60
- ร่ วมมอบพันธุ์ป ลาในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรในเขตอาเภอบ้านด่าน
จานวน 36 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑2.0๐ น.

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

