รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 6/๒๕60
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน ๒๕60 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ
2. นายสมบุญ ธัญญาผล
3. นายธงชัย เพิ่มงาม
4. นายสมเดช ดอกจันทร์
5. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ
6. นายสุบงกช สิงห์ดี
7. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
8. นางสาวราไพ บุญทวี
9. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
10. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
11. นายวิชยันตร์ จันทะโสต
12. นายสถิตย์ ปักกะทานัง
13. นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์
14. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
๑5. นางสาอางค์ แก้วสอน
16. นายโยธิน เลือดกุมภา
17. นายกรกต มุ่งดี
18. นายนพดล สุภผล
19. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
20. นายอิสระ รักพินิจ

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ประมงอาเภอลาปลายมาศ
ประมงอาเภอนางรอง
ประมงอาเภอละหานทราย
ประมงอาเภอสตึก
ประมงอาเภอบ้านกรวด
ประมงอาเภอหนองกี่
ประมงอาเภอกระสัง
ประมงอาเภอเมืองบุรีรัมย์
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายฤทธิกร ศรแก้ว
2. นายศักดิ์ชัย หนูน้อย

นักวิชาการประมงชานาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์

ผู้ไม่มาประชุม
/เริ่มประชุม...

-๒ เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดการ
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : ทางสานักงานฯ ได้เชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ และหน่วย
ปูองกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ
และการขอความร่วมมือต่างๆ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ :
1.1 การปล่อยสัตว์น้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2560
เนื่ อ งด้ ว ยจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จ ะจั ด กิ จ กรรม เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาฯ
28 กรกฎาคม 2560 นั้น จะมีกิจกรรม การปั่นจักรยาน ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ โดยจะเริ่มปั่นจักรยานจากหน้า
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) ไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ปุาอ่างเก็บน้าห้วยตลาด เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาและปลูก
ต้นไม้ ในกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาทางจังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้หน่วยงานกรมประมงรับผิดชอบ และในส่วนนี้
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ นายสมบุญ ธัญญาผล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
เป็นผู้ประสานงานในส่วนของกิจกรรมปล่อยปลา ส่วนการจัดเตรียมสถานที่ขอรับการสนับสนุนช่างจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์ และพันธุ์ปลาที่จะใช้ในงานประมาณ 60,065 ตัว
1.2 เรื่อง การแสดงความเห็นต่อคาถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคาถาม 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์จึงประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นทีท่ ราบ และพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.3 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจาปี 2560”
คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทา
ความดีถวายในหลวง” ช่ว งเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยให้ ห น่ว ยงานต่า งๆ จัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุ ร า
แห่งชาติ” เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้ ตระหนักถึง โทษ พิษ ภัย และผลกระทบของการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนกระตุ้นให้ ลด ละ เลิก บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบี ยบวาระที่ ๓ เรื่ อง การรายงานแผน/ผล ภารกิจ การด าเนิน งานของหน่วยงานที่ ผ่า นมา และที่จ ะ
ดาเนินงานต่อไป เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการทางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน

/3.1 ศูนย์...

-๓ 3.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
นายฤทธิกร ศรแก้ว : ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การดาเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า
บุรีรัมย์ดังนี้
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อปล่อยตามแหล่งน้าธรรมชาติ
งบประมาณที่ได้รับ 6,048,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,369,664.58 บาท การเบิกจ่าย 72.25% ผลิตพันธุ์
สัตว์น้า (ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ) แผนผลิต จานวน 8,000,000 ตัว/ปีผลการผลิตถึง
เดือนพฤษภาคม 2560 จานวน 5,267,300 ตัว ผลการผลิตสัตว์น้า 65.84% (สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ จานวน 832,000 ตัว)
2. ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า ขนาด 30 กรัม (ปลานิล ปลานิล แดง ปลาตะเพียน ปลาไน ปลายี่สกเทศ
ปลานวลจันทร์เทศ และปลาหมอ) สนับสนุนให้หน่วยงานกรมประมง จานวน 23,235 ตัว/ปี ผลการผลิตถึงเดือน
พฤษภาคม 2560 จานวน 20,079 ตัว ผลการผลิตพ่อแม่พันธ์สัตว์น้า 86.42%
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
1. การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์บุรีรัมย์ด้วยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว
2. การปรับปรุงพันธุ์ปลาไน
3. การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้าโขง
การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์บุรีรัมย์ด้วยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปี ง บประมาณ 2557-2560 งบประมารที่ ไ ด้ รั บ 198,440 บาท งบประมาณที่ ใ ช้ ไ ป 60,260 บาท
ความก้าวหน้างานวิจัยอยู่ระหว่างการเลี้ยงลูกปลารุ่น F1 และเตรียมเพาะพันธุ์รุ่น F2
การปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ ป ลาไน ระยะเวลาดาเนิน งานปี งบประมาณ 2558-2560งบประมาณที่ไ ด้รั บ164,400
บาท งบประมาณที่ใช้ไป55,125บาทความก้าวหน้า: งานวิจัยปีที่ 3 เลี้ยงปลาไนสายคัดพันธุ์และสายควบคุมรุ่นที่
2ในกระชัง ปัจจุบัน อายุ6 เดือน
การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้าโขง ระยะเวลาดาเนินงานปีงบประมาณ 2560-2564
งบประมาณที่ได้รับ154,920 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 48,825 บาทความก้าวหน้างานวิจัยปีที่1อยู่ระหว่าง
เตรียมงาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดยตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรฐาน
Safety level และ GAP แผนทั้ง ปี 315 ฟาร์ม ได้ รับ งบประมาณ 490,600 บาท เบิ กจ่ า ยไปแล้ ว
182,761.40บาท การเบิกจ่าย 37.25% โดยมีกิจกรรมดังนี้
- ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้าจืดเดิมแผนทั้งปี 167 ฟาร์ม ผลการปฏิบัติงาน 108 ฟาร์ม
- ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้าจืดต่ออายุแผนทั้งปี 88 ฟาร์ม ผลการปฏิบัติงาน 88 ฟาร์ม
- ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้าจืดใหม่แผนทั้งปี 60 ฟาร์ม ผลการปฏิบัติงาน 62 ฟาร์ม
- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงแผนทั้งปี 221 ฟาร์มผลการปฏิบัติงาน 118 ฟาร์ม

/กิจกรรม...

-๔ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน ได้รับงบประมาณ
345,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 319,236บาท คงเหลือ 25,764 บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้ เตรียมความพร้อม
ให้แก่เกษตรกร(อบรมเกษตรกร จานวน 30 ราย) ผลการปฏิบัติงาน อบรมเกษตรกร 30 ราย แผนผลิตสัตว์น้า
พันธุ์ขยาย จานวน 30,000 ตัวผลผลิตสัตว์น้าพันธุ์ขยาย จานวน 25,000 ตัว
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสั ตว์น้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เหมาะสม ได้รับงบประมาณ 844,800
บาท เบิกจ่าย 628,371.61 บาท ผลการเบิกจ่าย 74.38% โดยมีกิจกรรมผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลานิล ขนาด 30
กรัม สนับสนุนให้หน่วยงานกรมประมง 8 แห่ง ละ 4,400 ตัว แผนทั้งปี 35,200 ผล 17,600 ตัว
กิจ กรรมระบบส่ ง เสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รั บ งบประมาณ 108,000 บาท เบิ ก จ่า ย 18,720 บาท
ผลการเบิกจ่าย 17.33% โดยมีกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ตามหลักพันธุศาสตร์ ดังนี้
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ เดิม(ตรวจติดตาม)แผนทั้งปี 4 ฟาร์ม ผล 4 ฟาร์ม
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ต่ออายุ แผนทั้งปี 5 ฟาร์ม ผล 4 ฟาร์ม
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ใหม่แผนทั้งปี - ฟาร์ม ผล 1 ฟาร์ม
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นายธงชัย เพิ่มงาม : ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การดาเนินงานของสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ดังนี้
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง(การเตรียมความพร้อม SL ฟาร์มใหม่และGAPฟาร์มใหม่)
จานวน 60 ฟาร์มและ 2 ฟาร์ม ผลการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว ได้รับงบประมาณ 229,600.00บาท เบิกจ่าย
125,930 บาท
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ได้รับงบประมาณ 275,950 บาท เบิกจ่าย 138,554.54 บาท โดยมี
กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกร จานวน 260 รายดาเนินการอบรมไปเรียบร้อยแล้ว และในเดือนนี้ได้ติดตามผล
สส.2 ครั้งที่ 2 คงเหลือการติดตามผลอีก 1 ครั้ง ปัจจัยการผลิตอยู่ในขั้นตอนการมอบปัจจัยการผลิต
โครงการประมงอาสา ได้รับงบประมาณ 46,160.00บาท เบิกจ่าย 42,475.00บาท โดยมีกิจกรรมคัดเลือก
ประมงอาสาจานวน 30 รายเพื่อเป็น ผู้ช่วยประมงในด้านต่างๆและมีกาหนดเยี่ยมเยียนประมงอาสาครั้งที่ 2
ในเดือน มิถุนายน 2560 และมอบเสื้อประมงอาสา 30 ราย
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับงบประมาณ 64,900 บาท เบิกจ่าย 11,491.00 บาท โดย
ได้ดาเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน จานวน 5 แห่ง คือ รร.ตชด.บ้านโรงเลื่อย อาเภอละหานทราย , ศกร.ตชด.
ทรัพย์ทรายทอง อาเภอปะคา , โรงเรียนบ้านโคกสูง อาเภอกระสัง , รร.วัดสระทอง และรร.ฤาษีสถิตย์ อาเภอนา
โพธิ์ อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ปัจจัยการผลิตจัดซื้อและมอบเรียบร้อยแล้ว
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับงบประมาณ 166,490 บาท เบิกจ่าย 116,150.96 บาท โดยมีกิจกรรม
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ มอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว

/โครงการ...

-๕ โครงการศูนย์เรีย นรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับงบประมาณ 368,000 บาท เบิกจ่าย
111,118.00 บาท โดยมีการดาเนินการพัฒนาศูนย์หลัก 23 ศูนย์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
ครบทั้ง 23 ศูนย์แล้ว การจัดทาแปลงเครือข่าย 69 จุดอยู่ระหว่างการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และขอให้ประมง
อาเภอส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้ารับบริการศูนย์ ศพก.
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับงบประมาณ 84,420 บาท เบิกจ่าย 25,463 บาท โดยได้ดาเนินในอาเภอลา
ปลายมาศและอาเภอชานิ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 177 ราย ในส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
คงเหลือที่ อาเภอกระสัง จานวน 81 ราย คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคม 2560 ใน
ส่วนการตรวจติดตาม ขอให้เน้นในส่วน สมุดตรวจเยี่ยมและการลงบัญชีครัวเรือน และขอให้รายงานมายังจังหวัด
โครงการพัฒ นาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer ได้รับงบประมาณ 86,000 บาท เบิกจ่าย 60,430 บาท
เกษตรกร จ านวน 200 ราย ได้ดาเนิ นการอบรมเกษตรกรจานวนกลุ่ ม Exsiting จานวน 32 ราย ครั้งที่ 2
ไปเรียบร้อยแล้วและจะดาเนินการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 4 รายในช่วงวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560
อบรมครั้งที่ 2 เกษตรกรกลุ่ม Developing Farmer การะหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ผลการดาเนินงาน
เรียบร้อย
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ได้รับงบประมาณ 167,610 บาท เบิกจ่าย 21,621.00 บาท
โดยมีการดาเนินกิจกรรมคัดเลือกแหล่งน้า/แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้คัดเลือกแหล่งน้าที่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 7 ตาบล
ทุ่งจังหัน อาเภอโนนสุวรรณ และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้า เรียบร้อยแล้ว
โครงการควบคุมการทาการประมง โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ การตรวจปราบปราม การเลี้ยง
ปลาในกระชัง การขึ้นทะเบี ยนกุ้งก้ามแดง การเพาะเลี้ยงจระเข้ การสารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้า การสารวจ
ผลผลิตการจับสัตว์น้า การประชุมคณะกรรมการประมงฯ
งบจังหวัด ได้ดาเนินโครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
ดาเนินการคัดเลือกและอบรมเกษตรกรจานวน 160 ราย กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชน ดาเนินการคัดเลือก
แหล่งน้าจานวน 23 แห่ง กิจกรรมประมงโรงเรียน โดยดาเนินการคัดเลือกโรงเรียน 23 แห่ง กิจกรรมใช้น้าอย่างรู้
คุณค่า โดยดาเนินการคัดเลือกและอบรมเกษตรกรจานวน 70 รายจะดาเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตในเดือน
กรกฎาคม 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกรตามมติรัฐมนตรี กรมประมงมีหน้าที่ให้
ความรู้ด้านการประมง เปูาหมายทั้งประเทศ 300 ราย ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ
ความถูกแล้ว จานวน 88 ราย เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในเขตุปุาสงวนแห่งชาติเขาพนมรุ้ง ตั้งอยู่ในเขตุ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติและอาเภอประโคนชัย กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกและการบริหารจัดการ
แหล่งน้า ผลการปฏิบัติงานอยู่ในขันตอนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1)ในระบบ fisheries map สานักงานฯ
มีเกษตรกรที่ ต้อ งท าการปรั บ ปรุ ง ทะเบี ยนเกษตรกร (ทบ.1) จานวน 17,473 ราย โดยแยกเป็น เลขบัต ร
ประชาชนไม่ถูกต้อง จ านวน 532 ราย ผลการปฏิบัติงาน 532 ราย เกษตรกรเสี ยชีวิต 690 ราย ผลการ
ดาเนิน งาน 690 ราย ข้อมูล รายได้ห นี้สินของเกษตรกรปี 2559 จานวน 16,251 ราย ผลการดาเนินงาน
8,390 คิดเป็น 48.02%
มติที่ประชุม : รับทราบ
/3.3 หน่วย...

-๖ 3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามน้าจืดเขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์
นายศักดิ์ชัย หนูน้อย: ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การดาเนินงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้า
จืดเขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์ ดังนี้
โครงการควบคุมการทาประมง ได้รับงบประมาณ 360,000 บาท เบิกจ่าย 344,112บาท คงเหลือ 15,888
บาท แผน 48 ครั้ง ดาเนินงาน เดือนมิถุนายน 2560 จานวน 25 ครั้ง สรุปคดีเดือนมิถุนายน 2560 จับกุมผู้
ลักลอบใช้กระแสไฟฟูา จานวน 5 คดี จานวน 5 ราย ฝุาฝืน ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกาหนดฤดูปลาน้าจืดมี
ไข่และกาหนด ชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทาการประมง
ปัญหา/อุปสรรค
1. ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
2. สภาพรถยนต์เก่า
ข้อเสนอแนะ
1. เน้นประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและเข้าใจง่าย
2. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์
โครงการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมชุมชน ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท เบิกจ่าย 20,000 บาท คงเหลื อ
20,000 บาท ได้ดาเนินการคัดเลือกชุมชน จานวน 1 แห่ง
ปัญหา/อุปสรรค
1. เกษตรกรขาดความเข้าใจในโครงการ และขาดความร่วมมือของเกษตรกร
2. สภาพรถยนต์เก่า
ข้อเสนอแนะ
1. เน้นประชาสัมพันธ์และเข้าถึงเกษตรกรให้มากที่สุด
2. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์
โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รับงบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท แผนการ
ปฏิบัติงานทั้งปี 6 ครั้ง ผลการดาเนินงาน 4 ครั้งและดาเนินการจัดเวทีการมีส่วนร่วม ณ.เขื่อนลานางรอง อาเภอ
โนนดินแดง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ปัญหา/อุปสรรค
1. ขาดการประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มแผนและงบประมาณและออกประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
4.1 ผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
4.1.1 เรื่ อ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน/การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจ าเดื อ นมิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2560
นางสาอางค์ แก้วสอน : ข้อมูลวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
ในงบของกรมประมงทั้งหมดเป็นเงิน 2,222,779.44-บาท คิดเป็น 53.4% ในระยะเวลา 9 เดือน
/4.1.2 เรื่อง...

-๗ 4.1.2 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : กรมบัญชีกลางได้กาหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีหน้าที่รายงานข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครบครัวต่อส่วนราชการต้นสังกัด ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับ
ราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และให้นายทะเบียนของส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4.1.3 เรื่ อง ขอเชิญร่ว มบริจาคโลหิ ตเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : ด้วยสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดทา
“โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตเป็นประจาสม่าเสมอ
ทุก 3 เดือน ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในวันที 28 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
4.1.4 โครงการ "กระทรวงเกษตรรวมใจปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10”
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : ด้วยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการ "กระทรวงเกษตร
รวมใจปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และ
ขอความร่ ว มมื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ นจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ร่ ว มกั น ปลู ก ต้ น ลี ล าวดี
จานวน 80 ต้น เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) เพื่อปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าศาลากลาง
จังหวัด มีความร่มรื่น และสวยงามยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
4.2.1 การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นายสมบุญ ธั ญญาผล : ก าหนดจั ดพิธี ปล่ อยพันธุ์ สั ตว์น้าเพื่อ เฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยกาหนดจัดงาน ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ คลองช่องแมว หมู่ที่ 9
ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4.2.2 โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง
นายสถิตย์ ปักกะทานัง : สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการคัดเลือกแหล่งเปูาหมายที่บ้านซับสมบูรณ์
หมู่ 7 ตาบลทุ่งจังหั น อาเภอโนนสุ ว รรณ และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่ งน้า จานวน 14 ราย
เรียบร้อยแล้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้ชี้แจงเปูาหมายการดาเนินโครงการฯ และได้ดาเนินการ
สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ มีสมาชิกจานวน 42 ราย
4.2.3 การติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง/กุ้งเครย์ฟิช (ทบ. 1-1)
นายสถิตย์ ปักกะทานัง : ให้ประมงอาเภอจัดทาแผนการติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงของแต่ละอาเภอและ รายงาน
การขึ้นทะเบียน ทบ 1. ตามแบบฟอร์มที่ได้ส่งให้แล้ว และสรุปการแจ้งขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง/
กุ้งเครย์ฟิช ดังนี้ เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนผู้ เพาะเลี้ ยงกุ้งก้ามแดง/กุ้งเครย์ฟิช ทั้งหมด 1,243 ราย แยกเป็น
2 ส่วน คือส่วนที่ขึ้นทะเบียนฯ กับสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 349 ราย และส่วนที่ขึ้นทะเบียนฯ กับ
สานั กงานประมงอาเภอ จานวน 894 ราย และแผนของการติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง/กุ้งเครย์ฟิช
นั้นกาหนดเป็น 100/100/80 หรืออาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
/4.2.4 การติดตาม...

-๘ 4.2.4 โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าแหล่งน้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
นายสถิ ต ย์ ปั ก กะทานั ง : ได้ ตรวจรั บ พั นธุ์ ป ลาทั้ ง หมด 23 อาเภอ เรีย บร้ อ ยแล้ ว จ านวนปลาทั้ ง หมด
2,300,000 ตัว
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
นายธงชัย เพิ่มงาม
งบประมาณ 2560

: ชี้แจงการเบิ กจ่ายการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกรมประมง ประจาปี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ (บาท)

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
229,600.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
275,950.00
โครงการประมงอาสา
46,160.00
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
64,900.00
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
166,490.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
368,000.00
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
84,420.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer
86,000.00
รวม
1,321,520.00

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

125,930.00
138,554.54
42,475.00
11,491.00
116,150.96
111,118.00
25,463.00
60,430.00
631,612.50

103,670.00
137,395.46
3,685.00
53,409.00
50,339.04
256,882.00
58,957.00
25,570.00
586,237.50

มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
5.1 รายงาน ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ขอ ง น ายสมเดชดอกจั น ทร์ ประมงอ าเภอล าปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอลาปลายมาศ และอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน
2560 ดังนี้
1) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง
- ติดตามผล เกษตรกรรายเก่า
1 ครั้ง/1 ราย
2) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามผล
1 ครั้ง/10 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
1 ครั้ง/11 ราย
4) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล เกษตรกรรายเก่า
1 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผล เกษตรกรรายใหม่
1 ครั้ง/2 ราย
/5) โครงการ...

-๙ 5) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าและตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด
2 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ
- ติ ด ตามผลโครงการเพิ่ ม ผลผลิ ต การประมงในแหล่ ง น้ าเพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น หมู่ บ้ า น ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560
- เป็นวิทยากรสนับสนุนการอบรมของหน่วยงานอื่น
- อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ปี 2560
- ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม และรับขึ้นทะเบียน ทบ.1
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) ในเขตพื้นที่อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
- ต่อทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1) พื้นที่อาเภอลาปลายมาศ
- ติดตามผลเกษตรกรโครงการ Zoning by Agri Map ปี 2560 ในพื้นที่ตาบลโคกสะอาด
และตาบลตลาดโพธิ์
- ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการของเกษตรกรโครงการ “5 ประสาน สื บสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2560 จานวน 27 ราย และมอบพันธุ์ปลาตามโครงการดังกล่าวในเขต
อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
- ดาเนินการสารวจ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้า (บุคคลธรรมดา) และ
บันทึกข้อมูลในระบบ เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนต่อกรมประมง ในพื้นที่อาเภอลาปลายมาศ
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน
2560 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลรายเก่า
3 ครั้ง/3 ราย
- ติดตามผลรายใหม่
4 ครั้ง/4 ราย
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
40/40 ครั้ง/ราย
3) โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ
- ติดตามผล
20 ครั้ง/20 ราย
4) โครงการลดพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเพื่อปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์น้า
- ติดตามผล
2 ครั้ง/35 ราย
5) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้าประมงโรงเรียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560
ติดตามผล
3 แห่ง/3 ครั้ง
(1) โรงเรียนบ้านโคกตะโก ม. 9 ต.หนองโสน อ.นางรอง
(2) โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ม. 4 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ
(3) โรงเรียนบ้านตะโก (วันครู 2501) ม. 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ
/6) โครงการ...

-๑๐ 6) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน งบพัฒนาจังหวัด ปี 2560
- ติดตามผลเพื่อเตรียมความพร้อมรับปัจจัยการผลิต
7) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผล
8) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- หนองสี่เหลี่ยม ม.8
9) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- ติดตามและปรับปรุงแผนการผลิตของเกษตรกร
- หนองโสน
- หนองสาโรง
- หนองบุตาแก้ว
10) โครงการควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.การประมง
11) โครงการทฤษฎีใหม่
- ติดตามและปรับปรุงแผนการผลิตของเกษตรกร
- จัดส่งสรุปรายงานประจาเดือน
12) งานอื่นๆ
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ร่วมจัดอบรม Smart Farmer ที่ศูนย์ฯ ชานิ
- ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

40 ครั้ง
1 ครั้ง/1 กลุ่ม

40 ราย

3 ครั้ง
3 ครั้ง
57 ราย
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง/27 ราย
967 ราย

มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2560
ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
- ติดตามแนะนาส่งเสริม
1 ครั้ง/2 แห่ง
- มอบพันธุ์ปลา
2 แห่ง/6,000 ตัว
- มอบอาหารปลา
2 แห่ง/520 ตัว
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตร
2 ครั้ง/4 ราย
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่
2 ครั้ง/4 ราย
3) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ปล่อยปลาในแหล่งน้า
1 แห่ง/350,000 ตัว
/4) โครงการ...

-๑๑ 4) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ตรวจสอบและรั บ ค าขอแจ้ ง ข้อ มู ล การประกอบกิ จ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าควบคุ ม /มอบ
ใบรับรอง (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) จานวน 6 ราย
- เข้าร่วมและติดตาม โครงการ 5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงในเขตพื้นที่
อาเภอละหานทราย อาเภอปะคา และอาเภอโนนดินแดง
- การติดตามดาเนินงานมอบปัจจัยกี่ผลิตโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนและการบริหาร
แหล่งน้าและจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- ประสานงานการร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และออกหน่วยแพทย์ พอสว. ณ โรงเรียนบ้าน
ส้มปุอย ต.ส้มปุอย อ.โนนดินแดง และมอบพันธุ์ปลาให้ชุมชน และราษฎร จานวน 50,000 ตัว โดยได้รับการ
สนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์ ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอคูเมือง และอาเภอแคนดง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- มอบปัจจัยการผลิต
- ติดตามเกษตรกร
2) โครงการ Smart Farmer
- อบรมเกษตรกร
3) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
4) กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอาเภอสตึก
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุมอาเภอสตึก
- อบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

30 ราย/30,000 ตัว
1 ครั้ง/30 ราย
1 ครั้ง/25 ราย
1 ครั้ง
2 ครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ
5.5 รายงานผลการปฏิ บัติงานของ นางสาวร าไพ บุญทวี ประมงอาเภอบ้านกรวด รั บผิดชอบ
อาเภอบ้านกรวดอาเภอประโคนชัย และอาเภอพลับพลาชัย สรุ ปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุน ายน
2560 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล เกษตรกรรายใหม่
3) ควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

30 ครั้ง/30 ราย
3 ครั้ง/3 ราย
3 ครั้ง
/4) การครอบครอง...

-๑๒ 4) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
2 ราย
5) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
3 แห่ง/300,000 ตัว
- ติดตามให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ
3 ครั้ง
6) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- ติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์หลัก
3 แห่ง/3 ครั้ง
7) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนและติดต่อราชการ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อาเภอบ้านกรวด
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอบ้านกรวด
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอ
หนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้
1) โครงการประมงโรงเรียน
- ติดตามแนะนาการส่งเสริม
1 ครั้ง/1 แห่ง
2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน (ปลาตะเพียน)
- ติดตาม แนะนาการส่งเสริม
1 ครั้ง/15 ราย
3) โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้าชุมชน เพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- ติดตามผล
1 ครั้ง/3 แห่ง
4) แผนงานบริหารจัดการด้านการประมง
- ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามฯ
1 ครั้ง
5) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
1 ครั้ง/10 ราย
6) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า
2 ครั้ง/ 2 ราย
- ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่
2 ครั้ง/ 2 ราย
7) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- ติดตามผลเกษตรกร
1 ครั้ง/25 ราย
8) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- ร่วมต้นรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
- ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดารงธรรม

/มติที่ประชุม...

-๑๓ มติที่ประชุม : รับทราบ
5.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวประภาพรรณ บุญรอด ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบ
อาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- คัดเลือกฟาร์ม (SL 10)
10 ฟาร์ม
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
1 ครั้ง
2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- คัดเลือกคณะกรรมการฯ
10 ราย
- ฝึกอบรม
1 ครั้ง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 ครั้ง
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
30 ราย
- ติดตามผลเกษตรกร
30 ครั้ง
4) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
3 ราย
- อบรม
1 ครั้ง
- ติดตามผล
1 ครั้ง
5) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
4 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายประมง
1 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- อบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer
- ร่วมงานประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- มอบพันธุ์ปลาโครงการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายวิชยันตร์ จันทะโสต ประมงอาเภอเมืองบุรีรัมย์ รับผิดชอบ
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอพุทไธสง และอาเภอนาโพธิ์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2560
ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามให้คาแนะนาเกษตรกร
1 ครั้ง/20 ราย
2) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี
- ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2 ครั้ง/20 ราย
/3) โครงการ...

-๑๔ 3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
- ติดตามและอบรมเกษตรกร
4) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรการ รายใหม่
5) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายใหม่
6) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
7) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอเมืองบุรีรัมย์
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอเมืองบุรีรัมย์

1 ครั้ง/10 ราย
3 ครั้ง/3 ราย
1 ครั้ง/1 ราย
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑6.3๐ น.

(นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

