-1รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 9/๒๕60
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 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. นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์
13. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
๑4. นางสาอางค์ แก้วสอน
15. นายโยธิน เลือดกุมภา
16. นายกรกต มุ่งดี
17. นายนพดล สุภผล
18. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
19. นายอิสระ รักพินิจ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายฤทธิกร ศรแก้ว นักวิชาการประมงชานาญการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรีรัมย์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสถิตย์ ปักกะทานัง

เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน ลาพักผ่อน

/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ : จากที่ได้เข้าร่วมประชุมแทนหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ ใน
วันที่ 28 กันยายน ๒๕60 ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีเรื่องควรแจ้งที่ประชุม
ทราบ สรุปดังนี้
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ: 1.1 การสนองพระราโชบายในการดาเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดาริ : ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชบายการดาเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้
ถวายความจงรักภักดีและมีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างสมเกียรติ จึงเห็นสมควรให้
หัวหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้บุคลากรในสังกัด ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
ทั้ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ ค วามร่ ว มมือ ในการสมั ครเป็ นจิ ต อาสาเฉพาะกิจ ตามโครงการจิต อาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
3.1 ผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
3.1.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : ข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2560 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการ
เบิกจ่ายในงบของกรมประมงทั้งหมด คิดเป็น 97.57% ในระยะเวลา 12 เดือน
3.1.2 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผล
ใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งส่งผลให้วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มี 5 วิธี
ลดเหลื อ 3 วิ ธี และเป็ น ระเบี ย บใหม่ ดั งนั้นกรมบัญชี กลางร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องกาหนดแนวทางการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
3.2.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : ขอรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ดังนี้
/1. สถานการณ์...

-3๑. สถานการณ์การเกิดอุทกภัย
ฝนตกหนัก อุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕
60
จานวนอาเภอที่เกิดอุทกภัย 6 อาเภอ
จานวนตาบลที่เกิดอุทกภัย 19 ตาบล
จานวนหมู่บ้านที่เกิดอุทกภัย 83 หมู่บ้าน
๒. ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ได้รับความเสียหาย จานวน 344 ราย จานวน 344 บ่อ 1 กระชัง
พื้นที่ 219.962 ไร่ 12.00 ตารางเมตร มูลค่าความเสียหาย 933,119.45 บาท
ประมาณการมูลค่าการช่วยเหลือ 933,119.45 บาท
๓. การให้ความช่วยเหลือ
ใช้เงินทดรองราชการอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด 903,544.45 บาท
3.2.2 แนวทางปฏิบัติราชการต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า(เลี้ยงปลาในกระชัง)
นายสมบุญ ธัญญาผล : กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ ขอเรียนว่า ในกรณีที่เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและมีทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.
1) อยู่ก่อนได้มาจดแจ้งตามมาตรา 175 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคาขอรับใบอนุญาต พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ไว้แล้ว ในเวลาต่อมาทะเบียนฯ ได้หมดอายุลง หากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ามีความประสงค์จะต่ออายุทะเบียนฯ ได้มายื่นคาขอต่ออายุทะเบียนฯ ต่อสานักงานประมงจังหวัดในพื้ นที่ เห็น
ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถต่ออายุทะเบียนฯ ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 ซึ่งให้อานาจอธิบดีกรม
ประมงเป็นผู้พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดตามระเบียบฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป
3.2.3 คู่มือปฏิบัติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง
นายสมบุญ ธัญญาผล : กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ กรมประมง ได้จัดทา “คู่มือการปฏิบัติ
งาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง ”
เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบัง คับต่ างๆ และชี้ แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
3.2.4 โครงการการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน
นายสมบุญ ธัญญาผล : การดาเนินการโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าแหล่งน้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 8 แห่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การคัดเลือกแหล่งน้า ดังนี้
1. แหล่งน้ามีขนาดตั้งแต่ 10-50 ไร่
2. แหล่งน้ามีคุณภาพเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และมีปริมาณน้าเพียงพอตลอด
ระยะเวลาของการเลี้ยงสัตว์น้า
3. ต้องเป็นแหล่งน้าที่ไม่ใช้ในการผลิตน้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคของหมู่บ้าน ชุมชน
4. หมู่บ้าน ชุมชน มีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการและกรรมการหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
5. ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหมู่บ้าน ชุมชน โดยเคร่งครัด
/3.2.5 การ...

-43.2.5 การติดตามการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
นายสมบุญ ธัญญาผล : ในการติดตามและการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง สามารถสรุปได้ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
การติดตาม/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
จานวนเกษตรกรผู้ประกอบ
กิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
แผน (ราย)
ผลรวม
เมือง
280
152
ลาปลายมาศ
119
119
นางรอง
363
363
กระสัง
65
65
หนองกี่
85
85
สตึก
97
97
ละหานทราย
138
155
บ้านกรวด
96
97
รวม
1,243
1,133
%
91.15

อาเภอ

เดือนมิ.ย.

เดือนก.ค.

เดือนส.ค.

เดือนก.ย.

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

100
50
120
50
50
50
100
50
570

75
75

100
50
120
15
35
47
38
46
451

98
25
40
100
40
303

80
19
123
222

19
60
79

-

54
363
65
25
57
55
57
676

-

3.2.6 โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดาเนินการคัดเลือกแหล่งเป้าหมายที่บ้านซับสมบูรณ์
หมู่ 7 ตาบลทุ่งจังหั น อาเภอโนนสุ ว รรณ และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่ งน้า จานวน 14 ราย
เรียบร้อยแล้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงได้ชี้แจงเป้าหมายการดาเนินโครงการฯ และได้ดาเนินการ
สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ มีสมาชิกจานวน 48 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.3 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3.3.1 โครงการ/กิจกรรมงบกรมประมง และงบพัฒนาจังหวัดประจาปีงบประมาณ 2561
นายวีระชาติ พิมพ์พัฒน์ : แผนการปฏิบัติราชการ โครงการงบกรมประมง และงบพัฒนาจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้
โครงการภายใต้งบประมาณกรมประมง ประจาปีงบประมาณ 2561
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์หลัก ปี 60
จานวน 23 แห่ง
ศูนย์เครือข่าย ปี 60 จานวน 69 แห่ง
ศูนย์เครือข่าย ปี 61 จานวน 23 แห่ง
รวมทั้งสิ้น 115 แห่ง
2. โครงการแปลงใหญ่ เป้าหมายของพื้นที่ดาเนินการ 2 อาเภอ คือ
ต.หนองตาด อ.เมือง จานวนเกษตรกร 50 ราย
ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จานวนเกษตรกร 50 ราย
รวม 100 ราย
/3. โครงการ...

-53. โครงการเกษตรอินทรีย์ เป้าหมายของพื้นที่ดาเนินการ 2 อาเภอ คือ
ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จานวนเกษตรกร 40 ราย
ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จานวนเกษตรกร 30 ราย
รวม 70 ราย
4. โครงการ Zoning by Agri map
ปอ.นางรอง
เกษตรกรจานวน 40 ราย
ปอ.หนองกี่
เกษตรกรจานวน 40 ราย
ปอ.ละหานทราย เกษตรกรจานวน 30 ราย
ปอ.บ้านกรวด เกษตรกรจานวน 70 ราย
ปอ.ลาปลายมาศ เกษตรกรจานวน 45 ราย
ปอ.กระสัง
เกษตรกรจานวน 40 ราย
ปอ.เมือง
เกษตรกรจานวน 40 ราย
ปอ.สตึก
เกษตรกรจานวน 40 ราย
รวม 345 ราย
5. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง อาเภอละ 30 ราย รวม 240 ราย
6. โครงการประมงอา
ปอ.นางรอง
เกษตรกรจานวน 4 ราย
ปอ.หนองกี่
เกษตรกรจานวน 4 ราย
ปอ.ละหานทราย เกษตรกรจานวน 3 ราย
ปอ.บ้านกรวด เกษตรกรจานวน 3 ราย
ปอ.ลาปลายมาศ เกษตรกรจานวน 4 ราย
ปอ.กระสัง
เกษตรกรจานวน 3 ราย
ปอ.เมือง
เกษตรกรจานวน 5 ราย
ปอ.สตึก
เกษตรกรจานวน 4 ราย
รวม 30 ราย
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer อาเภอละ 25 ราย รวม 200 ราย
8. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (SL) 60 ราย
ปอ.นางรอง
เกษตรกรจานวน 10 ราย
ปอ.ละหานทราย เกษตรกรจานวน 10 ราย
ปอ.ลาปลายมาศ เกษตรกรจานวน 10 ราย
ปอ.กระสัง
เกษตรกรจานวน 10 ราย
ปอ.เมือง
เกษตรกรจานวน 10 ราย
ปอ.สตึก
เกษตรกรจานวน 10 ราย
รวม 60 ราย
งบพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2561
1. การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
ปอ.นางรอง
เกษตรกรจานวน 30 ราย
ปอ.สตึก
เกษตรกรจานวน 30 ราย
ปอ.หนองกี่
เกษตรกรจานวน 30 ราย
รวม 90 ราย
/2. โครงการ...

-62.โครงการประมงโรงเรียน คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่ ประมงอาเภอละ 1 แห่ง รวม 8 แห่ง
3. เพิ่มผลผลิตแหล่งน้า คัดเลือกแหล่งน้าในพื้นที่ ประมงอาเภอละ 1 แห่ง รวม 8 แห่ง
4. การใช่น้าอย่างรู้คุณค่า ต. โคกกลาง อ.ลาปลายมาศ เกษตรกรจานวน 20 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
4.1 รายงาน ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ขอ ง น ายสมเดชดอกจั น ทร์ ประมงอ าเภอล าปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอลาปลายมาศ และอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน
2560 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
4 ครั้ง/8 ราย
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายเก่า
1 ครั้ง/1 ราย
3) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าและตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด
4 ครั้ง
4) 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
- ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตโครงการประมงโรงเรียน
- ติดตามโครงการ 9101 จานวน 10 ครั้ง 29 โครงการ 16 ตาบล
- ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม และรับขึ้นทะเบียน ทบ.1
- ติดตามผลและมอบปัจจัยการผลิตโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่ออาหารปลอดภัย
- ติดตามผลเกษตรกรโครงการ Zoning by Agri Map ปี 2560
- ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการของเกษตรกร โครงการ “5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2560
- ดาเนินการสารวจ ปรับปรุงตรวจสอบความเสียหาย และขออนุมัติให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยปี 2560 และจ่ายเงินสด ช่วยเหลือเกษตรกร
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายภานุ พั น ธุ์ วรรณสุ ร ชาติ ประมงอ าเภอนางรอง
รับผิดชอบอาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน
2560 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลรายใหม่
- ติดตามผลรายเก่า

6 ครั้ง/6 ราย
5 ครั้ง/5 ราย
/2) โครงการ...

-72) 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
3) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้า
- ติดตามผล
1 ครั้ง/1 กลุ่ม
4) โครงการ 1 ตาบล 1 แหล่งน้า
- หนองสี่เหลี่ยม ม.8
5) โครงการบริหารจัดการแหล่งน้าประมงหมู่บ้าน
- ติดตาม
3 ครั้ง
(1) หนองโสน หมู่ที่ 12 ต.หนองโสน อ. นางรอง
(2) หนองสาโรง หมู่ที่ 2 ต.ช่อผกา อ. ชานิ
(3) หนองบุตาแก้ว หมู่ที่ 9 ต. อีสานเขต อ. เฉลิมพระเกียรติ
6) โครงการควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์
3 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามผู้กระทาผิด พรก.การประมง
3 ครั้ง
7) ติดตาม/ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง) 1 ราย
8) งานอื่นๆ
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
1 ครั้ง
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 ครั้ง
- จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ ที่หนองตะลุมปุ๊ก ม. 1 ต.ตะลุมปุ๊ก อ. นางรอง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2560
ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนด้านการประมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ติดตามแนะนาส่งเสริม
1 ครั้ง/2 แห่ง
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า
2 ครั้ง/2 ราย
- ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่
2 ครั้ง/2 ราย
3) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ปล่อยปลาในแห่งน้า
1 แห่ง
/4) โครงการ...

-84) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ตรวจสอบและรั บ ค าขอแจ้ ง ข้อ มู ล การประกอบกิ จ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าควบคุ ม /มอบ
ใบรับรอง (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช) จานวน 2 ราย
- ร่วมคณะทางานของอาเภอละหานทราย “ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
- วิทยากรบรรยายฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตารวจ
ตระเวนชายแดน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตารวจชายทรัพย์ทรายทอง อ.ปะคา จ.บุรีรัมย์
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ ณ หนองตะลุมปุ๊ก อ. นางรอง จ.บุรีรัมย์
- ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาหน้าเขื่อน ชวนเพื่อนปั่น อ.โนนดินแดง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์ ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอคูเมือง และอาเภอแคนดง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2560 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร ปี 2560
30 ราย
- ติดตามผลเกษตรกร ปี 2559
40 ราย
2) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
1 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
3) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- รับแบบคาขอ
50 ราย
- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม (รายใหม่)
50 ราย
4) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- ติดตามให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ
3 ครั้ง
5) กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอาเภอสตึก
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุมอาเภอสตึก
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5 รายงานผลการปฏิ บัติงานของ นางสาวร าไพ บุญทวี ประมงอาเภอบ้านกรวด รั บผิดชอบ
อาเภอบ้า นกรวดอาเภอประโคนชัย และอาเภอพลับพลาชัย สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน
2560 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร ปี 2559
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล เกษตรกรรายใหม่

40 ครั้ง/40 ราย
3 ครั้ง/3 ราย
/3) โครงการ...

-93) โครงการ Smart Farmer
- ติดตามผล
25 ครั้ง/25 ราย
4) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
3 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
1 ครั้ง
5) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- รับแบบคาขอ
31 ราย
- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม (รายใหม่)
31 ราย
6) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
2 ราย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
47 ราย/47 ครั้ง
7) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- ติดตามให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ
1 ครั้ง
8) การเลี้ยงสัตว์น้าโดยใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
- ติดตามและประเมินผล
5 ครั้ง/ 5 ราย
9) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- ติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์หลัก
3 แห่ง/3 ครั้ง
10) โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย
- มอบปัจจัยการผลิต (อาหารปลา)
15 ครั้ง/15 ราย
11) โครงการประมงอาสา
- ติดตามและประเมินผล
3 ครั้ง/3 ครั้ง
12) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนและติดต่อราชการ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อาเภอบ้านกรวด
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอบ้านกรวด
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดบุรีรัมย์ แทนนายอาเภอบ้านกรวด
- ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบอาเภอ
หนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2560 ดังนี้
1) โครงการประมงโรงเรียน
- ติดตามแนะนาการส่งเสริม
1 ครั้ง/3 แห่ง
2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน (ปลาตะเพียน)
- ติดตาม แนะนาการส่งเสริม
1 ครั้ง/15 ราย
3) โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้าชุมชน เพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- ติดตามผล
1 ครั้ง/3 แห่ง
/4) แผนงาน...

-104) แผนงานบริหารจัดการด้านการประมง
- ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามฯ
1 ครั้ง
5) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผล
1 ครั้ง/10 ราย
6) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า
2 ครั้ง/ 2 ราย
- ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่
2 ครั้ง/ 6 ราย
7) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- ติดตามผลเกษตรกร
1 ครั้ง/25 ราย
8) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมพิธีมอบเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการโครงการ 9101
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
- ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอให้พื้นที่แหล่งน้าในการประกาศเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวประภาพรรณ บุญรอด ประมงอาเภอกระสัง รับผิดชอบ
อาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2560 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- มอบปัจจัยการผลิต
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- มอบปัจจัยการผลิต
- ติดตามผลเกษตรกร
4) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- อบรม
- ติดตามผล

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
30 ราย
30 ครั้ง
30 ครั้ง
3 ราย
1 ครั้ง
1 ครั้ง
/5) โครงการ...
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- ตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายประมง
1 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- ออกติดตามสารวจปรับปรุงข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (บุคคลธรรมดา)
- ออกสารวจข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟิช
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ หนองตะลุมปุ๊ก
- ร่วมประชุมคณะทางาน โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
- ร่วมออกโครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดอินทรบูรพา หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านปรือ อาเภอกระสัง
- ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ณ ที่ว่าการอาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- ร่วมกับสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มอบปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้า)
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายวิชยันตร์ จันทะโสต ประมงอาเภอเมืองบุรีรัมย์ รับผิดชอบ
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอพุทไธสง และอาเภอนาโพธิ์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2560
ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามให้คาแนะนาเกษตรกร
2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง
- ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรการ รายใหม่
3) ควบคุมการทาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
- ตรวจปราบปราม
4) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอเมืองบุรีรัมย์
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอเมืองบุรีรัมย์

1 ครั้ง/40 ราย
3 ครั้ง/3 ราย
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑4.3๐ น.

(นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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