รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 5 / 2560
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน ๒๕60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานกรรมการ
2. นายสมบุญ ธัญญาผล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
กรรมการ
3. นายฤทธิกร ศรแก้ว
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย หนูน้อย ผู้แทนหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้านางรอง บุรีรัมย์ กรรมการ
5. นายธงชัย เพิ่มงาม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมเดช ดอกจันทร์
2. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ
3. นายสุบงกช สิงห์ดี
4. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
5. นางสาวร้าไพ บุญทวี
6. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
7. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
8. นายวิชยันตร์ จันทะโสต
9. นางส้าอาง แก้วสอน
10. นายสถิต ปักกะทานัง
๑1. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
12. นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์
12. นายโยธิน เลือดกุมภา
13. นายกรกต มุ่งดี
14. นายนพดล สุภผล
15. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
16. นายอิสระ รักพินิจ

ประมงอ้าเภอล้าปลายมาศ
ประมงอ้าเภอนางรอง
ประมงอ้าเภอละหานทราย
ประมงอ้าเภอสตึก
ประมงอ้าเภอบ้านกรวด
ประมงอ้าเภอหนองกี่
ประมงอ้าเภอกระสัง
ประมงอ้าเภอเมือง
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเอกชัย เตชะวันโต หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเขื่อนล้านางรอง บุรีรัมย์
เริ่มประชุมเวลา : 09.0๐ น.

ติดราชการ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ระเบียบ...

- ๒ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยวัฒน์ รั ตนดาดาษ : 1.1 การปล่อยสัตว์น้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม
2560: เนืองด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2560นั้น จะ
มีกิจกรรม การปั่นจักรยาน ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ โดยจะเริ่มปั่นจักรยานจากหน้าศาลากลางหลังเก่าไปยังอ่าง
เก็บน้้าห้วยตลาดและปล่อยปลา,ปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมการปล่อยปลาทางจังหวัดบุรีรัมย์ให้หน่วยงานกรม
ประมงรับผิดชอบในส่วนนี้โดยมอบหมายให้ นายสมบุญ ธัญญาผล เป็นผู้ผสานงานในส่ว นของกิจกรรมปล่อย
ปลา ในส่วนการจัดเตรียมสถานที่ขอรับการสนับสนุนช่างจากศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
พันธุ์ปลาที่จะใช้ในงานประมาณ 60,065 ตัว
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ
เบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน ๒๕60
มติที่ประชุม : - ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่อง การรายงานแผน/ผล ภารกิจ การดาเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา และ
ที่จะดาเนินงานต่อไป เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการทางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน
3.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์
นายฤทธิกร ศรแก้ว : ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การดาเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
น้าบุรีรัมย์ ดังนี้
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อปล่อยตามแหล่งน้้าธรรมชาติ
งบประมาณที่ได้รับ 6,048,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,369,664.58 บาท การเบิกจ่าย 72.25 %
ผลิตพันธุ์สัตว์น้า (ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาไน ปลายี่สกเทศ) แผนผลิต จ้านวน 8,000,000 ตัว/ปี ผล
การผลิตถึงเดือน พฤษภาคม 2560 จ้านวน 5,267,300 ตัว ผลการผลิตสัตว์น้า 65.84 %
(สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ้านวน 832,000 ตัว)
2. ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า ขนาด 30 กรัม (ปลานิล ปลานิลแดง ปลาตะเพียน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลา
นวลจันทร์เทศ และปลาหมอ) สนับสนุนให้หน่วยงานกรมประมง จ้านวน 23,235 ตัว/ปี ผลการผลิตถึงเดือน
พฤษภาคม 2560 จ้านวน 20,079 ตัว ผลการผลิตพ่อแม่พันธ์สัตว์น้า 86.42 %
กิจกรรมวิจัยประยุกต์
1. การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์บุรีรัมย์ด้วยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว
2. การปรับปรุงพันธุ์ปลาไน
3. การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้าโขง
การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์บุรีรัมย์ด้วยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว ระยะเวลาการด้าเนินงาน
ปี ง บประมาณ 2557-2560 งบประมารที่ ไ ด้ รับ 198,440 บาท งบประมาณที่ ใช้ ไ ป 60,260 บาท
ความก้าวหน้างานวิจัยอยู่ระหว่างการเลี้ยงลูกปลารุ่น F1และเตรียมเพาะพันธุ์รุ่น F2
/การปรับปรุงพันธุ์ปลาไน...

- ๓การปรับปรุงพันธุ์ปลาไน ระยะเวลาด้าเนินงานปีงบประมาณ 2558-2560 งบประมาณที่ได้รับ 164,400
บาท งบประมาณที่ใช้ไป 55,125 บาทความก้าวหน้า: งานวิจัยปีที่ 3 เลี้ยงปลาไนสายคัดพันธุ์และสายควบคุม
รุ่นที่ 2 ในกระชัง ปัจจุบัน อายุ 6 เดือน
การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้าโขง ระยะเวลาด้าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560-2564
งบประมาณที่ได้รับ 154,920 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 48,825 บาท ความก้าวหน้างานวิจัยปีที่ 1 อยู่
ระหว่างเตรียมงาน
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดยตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรฐาน
Safety level และ GAP แผนทั้งปี 315 ฟาร์ม ได้รับงบประมาณ 490,600 บาท เบิกจ่ายไปแล้ ว
182,761.40 บาท การเบิกจ่าย 37.25 % โดยมีกิจกรรมดังนี้
- ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้าจืดเดิม แผนทั้งปี 167 ฟาร์ม ผลการปฎิบัติงาน 108 ฟาร์ม
- ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้าจืดต่ออายุ แผนทั้งปี 88 ฟาร์ม ผลการปฎิบัติงาน 88 ฟาร์ม
- ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้าจืดใหม่ แผนทั้งปี 60 ฟาร์ม ผลการปฎิบัติงาน 62 ฟาร์ม
- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงแผนทั้งปี 221 ฟาร์มผลการปฎิบัติงาน 118 ฟาร์ม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน ได้รับงบประมาณ
345,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 319,236 บาท คงเหลือ 25,764 บาท โดยมีกิจกรรมดังนี้
เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร(อบรมเกษตรกร จ้านวน 30 ราย) ผลการปฎิบัติงาน อบรมเกษตรกร 30
ราย แผนผลิตสัตว์น้าพันธุ์ขยาย จ้านวน 30,000 ตัว ผลผลิตสัตว์น้าพันธุ์ขยาย จ้านวน 25,000 ตัว
กิ จ กรรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า ให้ กั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสม ได้ รั บ งบประมาณ
844,800 บาท เบิกจ่าย 628,371.61 บาท ผลการเบิกจ่าย74.38%โดยมีกิจกรรมผลิตพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
ขนาด 30 กรัม สนับสนุนให้หน่วยงานกรมประมง 8 แห่ง ละ 4,400 ตัว แผนทั้งปี 35,200 ผล 17,600ตัว
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับงบประมาณ 108,000 บาท เบิกจ่าย 18,720 บาท ผล
การเบิกจ่าย 17.33 % โดยมีกิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ตามหลักพันธุศาสตร์ ดังนี้
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ เดิม(ตรวจติดตาม) แผนทั้งปี 4 ฟาร์ม ผล 4 ฟาร์ม
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ต่ออายุ แผนทั้งปี 5 ฟาร์ม ผล 4 ฟาร์ม
- ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ฯ ใหม่ แผนทั้งปี - ฟาร์ม ผล 1 ฟาร์ม
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
นายธงชัย เพิ่มงาม : ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การดาเนินงานของสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง(การเตรียมความพร้อม SL ฟาร์มใหม่และGAPฟาร์มใหม่)
จ้านวน 60 ฟาร์ มและ 2 ฟาร์ม ผลการด้าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ได้รับงบประมาณ 229,600.00บาท
เบิกจ่าย 125,930 บาท
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ได้รับงบประมาณ 275,950 บาท เบิกจ่าย 138,554.54 บาท
โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกร จ้านวน 260 ราย ด้าเนินการอบรมไปเรียบร้อยแล้ว และในเดือนนี้ได้
ติดตามผล สส.2 ครั้งที่ 2คงเหลือการติดตามผลอีก 1 ครั้ง ปัจจัยการผลิตอยู่ในขั้นตอนการมอบปัจจัยการผลิต
โครงการประมงอาสา ได้รับงบประมาณ 46,160.00บาท เบิกจ่าย 42,475.00บาท โดยมีกิจกรรมคัดเลือก
ประมงอาสาจ้านวน 30 ราย เพื่อเป็นผู้ช่วยประมงในด้านต่างๆและมีก้าหนดเยี่ยมเยียนประมงอาสาครั้งที่ 2
ในเดือน มิถุนายน 2560 และมอบเสื้อประมงอาสา 30 ราย
/โครงการพัฒนา...

- ๔โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้รับงบประมาณ 64,900 บาท เบิกจ่าย 11,491.00 บาท โดย
ได้ด้าเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน จ้านวน 5 แห่ง คือ รร.ตชด.บ้านโรงเลื่อย อ้าเภอละหานทราย , ศกร.ตชด.
ทรัพย์ทรายทอง อ้าเภอปะค้า , โรงเรียนบ้านโคกสูง อ้าเภอกระสัง , รร.วัดสระทอง และรร.ฤาษีสถิตย์ อ้าเภอ
นาโพธิ์ อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรี ยนเรีย บร้อ ยแล้ ว ปัจ จัยการผลิ ต จัด ซื้อ และมอบเรี ยบร้ อยแล้ ว
โครงการคลินิ กเกษตรเคลื่อนที่ ได้รั บ งบประมาณ 166,490 บาท เบิกจ่าย 116,150.96 บาท โดยมี
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และกิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ มอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับงบประมาณ 368,000 บาท เบิกจ่าย
111,118.00 บาท โดยมีการด้าเนินการพัฒนาศูนย์หลัก 23 ศูนย์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field
Day)ครบทั้ง 23 ศูนย์แล้ว การจัดท้าแปลงเครือข่าย 69 จุด อยู่ระหว่างการจัดซื้อปัยจัยการผลิต และขอให้
ประมงอ้าเภอส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้ารับบริการศูนย์ ศพก.
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับงบประมาณ 84,420 บาท เบิกจ่าย 25,463 บาท โดยได้ด้าเนินในอ้าเภอ
ล้าปลายมาศและอ้าเภอช้านิ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 177 ราย ในส่วนการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต คงเหลือที่ อ้าเภอกระสัง จ้านวน 81 ราย คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคม
2560 ในส่วนการตรวจติดตาม ขอให้เน้นในส่วน สมุดตรวจเยี่ยมและการลงบัญชีครัวเรือน และขอให้รายงาน
มายังจังหวัด
โครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer ได้รับงบประมาณ 86,000 บาท เบิกจ่าย 60,430 บาท
เกษตรกร จ้านวน 200 ราย ได้ด้าเนินการอบรมเกษตรกรจ้านวนกลุ่ม Exsiting จ้านวน 32 ราย ครั้งที่ 2
ไปเรียบร้อยแล้วและจะด้าเนินการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 4 รายในช่วงวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560
อบรมครั้งที่ 2 เกษตรกรกลุ่ม Developing Farmer ก้าระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ผลการ
ด้าเนินงานเรียบร้อย
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ได้รับงบประมาณ 167,610 บาท เบิกจ่าย 21,621.00
บาท โดยมีการด้าเนินกิจกรรมคัดเลือกแหล่งน้้า/แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งได้คัดเลือกแหล่งน้้าที่ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่
7 ต้าบลทุ่งจังหัน อ้าเภอโนนสุวรรณ และได้ด้าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้้า เรียบร้อยแล้ว
โครงการควบคุมการท้าการประมง โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุ รักษ์ การตรวจปราบปราม การ
เลี้ยงปลาในกระชัง การขึ้นทะเบียนกุ้งก้ามแดง การเพาะเลี้ยงจระเข้ การส้ารวจผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้า การ
ส้ารวจผลผลิตการจับสัตว์น้า การประชุมคณะกรรมการประมงฯ
งบจังหวัด ได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
ด้าเนิ นการคัดเลือกและอบรมเกษตรกรจ้านวน 160 ราย กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสั ตว์น้าชุมชน ด้าเนินการ
คัดเลือกแหล่งน้้าจ้านวน 23 แห่ง กิจกรรมประมงโรงเรียน โดยด้าเนินการคัดเลือกโรงเรียน 23 แห่ง กิจกรรม
ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า โดยด้าเนินการคัดเลือกและอบรมเกษตรกรจ้านวน 70 ราย จะด้าเนินการส่งมอบปัจจัยการ
ผลิตในเดือน กรกฎาคม 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกรตามมติรัฐมนตรี กรมประมงมีหน้าที่
ให้ความรู้ด้านการประมง เป้าหมายทั้งประเทศ 300 ราย ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกแล้ว จ้านวน 88 ราย เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในเขตุป่าสงวนแห่งชาติเขาพนมรุ้ง
ตั้งอยู่ในเขตุอ้าเภอฉเลิมพระเกียรติและอ้าเภอประโคนชัย กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกและ
การบริหารจัดการแหล่งน้้า ผลการปฏิบัติงานอยู่ในขันตอนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
/โครงการปรับปรุง...

- ๕โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.1)ในระบบ fisheries map ส้านักงานฯมี
เกษตรกรที่ต้องท้าการปรั บปรุ งทะเบีย นเกษตรกร (ทบ.1) จ้านวน 17,473 ราย โดยแยกเป็น เลขบัตร
ประชาชนไม่ถูกต้อง จ้านวน 532 ราย ผลการปฏิบัตงาน 532 ราย เกษตรกรเสียชีวิต 690 ราย ผลการ
ด้าเนินงาน 690 ราย ข้อมูลรายได้หนี้สินของเกษตรกรปี 2559 จ้านวน 16,251 ราย ผลการด้าเนิงาน
8,390 คิดเป็น 48.02 %
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.3 หน่วยป้องกันและปราบปรามน้าจืดเขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์
นายศักดิ์ชัย หนูน้อย : ขอรายงานแผน/ผล ภารกิจ การดาเนินงานของหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดเขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์ ดังนี้
โครงการควบคุม การท้า ประมง ได้รั บ งบประมาณ 360,000 บาท เบิกจ่ าย 344,112 บาท คงเหลื อ
15,888 บาท แผน 48 ครั้ง ด้าเนินงาน เดือน มิถุนายน 2560 จ้านวน 25 ครั้ง สรุปคดีเดือนมิถุนายน
2560 จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า จ้านวน 5 คดี จ้านวน 5 ราย ฝ่าฝืน ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง
ก้าหนดฤดูปลาน้้าจืดมีไข่และก้าหนด ชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือท้าการประมง
ปัญหา/อุปสรรค
1. ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
2. สภาพรถยนต์เก่า
ข้อเสนอแนะ
1. เน้นประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและเข้าใจง่าย
2. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท เบิกจ่าย 20,000 บาท คงเหลือ
20,000 บาท ได้ด้าเนินการคัดเลือกชุมชน จ้านวน 1 แห่ง
ปัญหา/อุปสรรค
1. เกษตรกรขาดความเข้าใจในโครงการ และขาดความร่วมมือของเกษตรกร
2. สภาพรถยนต์เก่า
ข้อเสนอแนะ
1. เน้นประชาสัมพันธ์และเข้าถึงเกษตรกรให้มากที่สุด
2. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถยนต์
โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รับงบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท แผนการ
ปฎิบัติงานทั้งปี 6 ครั้ง ผลการด้าเนินงาน 4 ครั้ง และด้าเนินการจัดเวทีการมีส่วนร่วม ณ.เขื่ อนล้านางรอง
อ้าเภอโนนดินแดง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ปัญหา/อุปสรรค
1. ขาดการประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มแผนและงบประมาณและออกประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ

- ๖/ระเบียบวาระที่ 4 ...
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : 10.3๐ น.

(นายธงชัย เพิ่มงาม)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
กรรมการและเลขานุการ

