รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 12/๒๕60
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม ๒๕61 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายสมบุญ ธัญญาผล
2. นายสุบงกช สิงห์ดี
3. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
4. นางสาวราไพ บุญทวี
5. นายชูพงษ์ โยธาวงศ์
6. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
7. นายอดิศร แจ่มใส
8. นางสาอางค์ แก้วสอน
9. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
10. นายสถิตย์ ปักกะทานัง
11. นางสาวมะลิ มาฆะมนต์
12. นายโยธิน เลือดกุมภา
13. นายกรกต มุ่งดี
14. นายนพดล สุภผล
15. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
16. นายอิสระ รักพินิจ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธงชัย เพิ่มงาม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
2. นายสมเดช ดอกจันทร์
ประมงอาเภอลาปลายมาศ
3. นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ ประมงอาเภอนางรอง

ติดราชการ
ลาป่วย
ติดราชการ

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมบุญ ธัญญาผล : 1.1 โครงการ Unit School กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 9/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการขับ เคลื่ อนนโยบายสาคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of
Operation) และคณะท างานปฏิบั ติ การขับ เคลื่ อนนโยบายส าคัญ และแก้ ไขปัญหาการเกษตรระดั บอาเภอ
(OperationTeam) ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 793/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559 และ
ที่ 539/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แ บบเบ็ ด เสร็ จ ไปแล้ ว นั้ น เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based)และการแก้ไข
ปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Area Based) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับจังหวัดมีความเป็นเอกภาพ เกิดการ
บูรณาการของทุกภาคส่วน และมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิก
คาสั่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 793/2559 ลงวัน ที่ 4 ตุล าคม พ.ศ.2559 และที่ 539/2560
ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไข
ปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะทางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญ
แก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ (OperationTeam)
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 11/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕60
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา (กลุ่ม/ฝ่าย)
3.1 ผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
3.1.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนธันวาคม 2560
นางสาอางค์ แก้วสอน : ข้อมูลวันที่ 8 มกราคม 2561 กรมประมงได้โอนเงินมา 12 กิจกรรม เป็นเงินทั้งหมด
จานวน 2,147,240 บาท เบิ กจ่ ายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมแล้ ว 22% ตั้งแต่เดือนตุล าคม 2560 - วันที่
8 มกราคม 2561
3.1.2 เรื่อง ขอความร่วมมือการแต่งกายในการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาอางค์ แก้วสอน : จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ดาเนินการรณรงค์ส่งเสริม
อัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม และรักษาอัตลักษณ์อันดีงาม และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ
/3.2 เรื่อง...

3.2 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
3.2.1 โครงการการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุน
นายสถิตย์ ปักกะทานัง : โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าแหล่งน้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561
จานวน 8 แห่ง รวม 178 ไร่ และได้จัดอบรมคณะกรรมการทั้ง 8 อาเภอ เรียบร้อยแล้ว
3.2.2 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
นายสถิตย์ ปักกะทานัง : การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมดจานวน 1,622 ราย และภายในเดือน
ธันวาคม 2560 ได้รับขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง จานวน 1 ราย
3.2.3 ติดตามโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง
นายสถิตย์ ปักกะทานัง : สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โครงการมีความก้าวหน้า และคณะกรรมการได้ต่อ
ยอดโครงการ โดยมีการจัดกลุ่มแปรรูปปลานิลแดดเดียว และปลาส้มเพื่อจัดจาหน่ายต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.3 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3.3.1 โครงการ/กิจกรรมงบกรมประมง และงบพัฒนาจังหวัดประจาปีงบประมาณ 2561
นายโยธิน เลือดกุมภา : แผนการปฏิบัติราชการ โครงการงบกรมประมง และงบพัฒนาจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้
โครงการภายใต้งบประมาณกรมประมง ประจาปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer
- คัดเลือกเกษตรกรจานวนแผน 200 ราย ผล 200 ราย คิดเป็น 100 %
- อบรมเกษตรกรจานวน แผน 200 ราย ผล 200 ราย คิดเป็น 100 %
- ติดตามผล แผน 11 ครั้ง ผล 2 ครั้ง คิดเป็น 18.18 %
โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)
- คัดเลือกเกษตรกร แผน 345 ราย ผล 345 ราย คิดเป็น 100 %
- สารวจข้อมูลเกษตรกรแผน 345 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกร แผน 240 ราย ผล 240 ราย คิดเป็น 100 %
- ชี้แจงโครงการ แผน 240 ราย ผล 240 ราย คิดเป็น 100 %
- ติดตามผลการดาเนินงาน แผน 4/240 ครั้ง/ราย ผล 4/240 ครั้ง/ราย คิดเป็น 100 %
โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา แผน 30 ราย ผล 30 ราย คิดเป็น 100 %
- อบรมประมงอาสา แผน 1/30ครั้ง/ราย อบรม 29-30 มกราคม 2561
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ออกบริการคลินิกประมง ออกบริการวันที่ 26 มกราคม 2561
/โครงการ...

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- รับสมัครเกษตรกร แผน 177 ราย ผล 177 ราย คิดเป็น 100 %
- ลงข้อมูลในระบบ แผน 177 ราย ผล 177 ราย คิดเป็น 100 %
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
- การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ แผน 16,830 ราย
- จานวนฟาร์มที่เกษตรกรที่สารวจแล้วผล 835ราย คิดเป็น 5 %
- จานวนข้อมูลที่บันทึกลงระบบ fish map ผล 835 ราย คิดเป็น 5 %
- การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแผน 597 ราย
- จานวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ต่ออายุผล 90 ราย คิดเป็น 15 %
- การสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า(Polygon)
- แผน 4,211 ราย ผล 139 ราย คิดเป็น 3 %
สถิติผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
- สารวจผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด แผน 700 ราย ผล 821 ราย คิดเป็น 117.29 %
โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
- การเลี้ยงปลาในบ่อดินคัดเลือกและอบรมเกษตรกร แผน 80 ราย ผล 80 ราย คิดเป็น 100 %
- เพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนคัดเลือกแหล่งน้า/อบรมกรรมการฯแผน 8/80 แห่ง/ราย ผล 8/80
แห่ง/ราย คิดเป็น 100 %
-ประมงโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียน/อบรมกรรมการฯ แผน 8/80 ร.ร/ราย ผล 8/80 ร.ร/ราย
คิดเป็น 100 %
- ใช้น้าอย่างรู้คุณค่าคัดเลือกและอบรมเกษตรกร แผน 20 ราย ผล 20 ราย คิดเป็น 100 %
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- การเตรียมความพร้อม SL (ฟาร์มใหม่)
- ให้คาแนะนา แผน 60 ฟาร์ม ผล 20 ฟาร์ม คิดเป็น 33.33 %
- ส่งใบสมัครให้หน่วยตรวจประเมิน แผน 60 ฟาร์ม ผล 20 ฟาร์ม คิดเป็น 33.33 %
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- ประมงโรงเรียน
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประมงโรงเรี ย น แผน 5/50 แห่ ง /ราย ผล 5/50 แห่ ง /ราย
คิดเป็น 100 %
- อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรี ย น แผน 5/5 แห่ ง /ราย ผล 5/50 แห่ ง /ราย
คิดเป็น 100 %
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน แผน 12 ครั้ง ผล 3 ครั้ง คิดเป็น 25 %
มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2560
ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกเกษตรกร
3 ราย
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกร
30 ราย
3) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง (ศพก.882)
- คัดเลือกเกษตรกร
3 ราย
4) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map)
- คัดเลือกเกษตรกร
30 ราย
5) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
- คัดเลือกเกษตรกร
25 ราย
6) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- คัดเลือกเกษตรกร
10 ราย
7) ควบคุมการทาประมง
- ตรวจปราบปราม
1 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
2 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์ ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอคูเมือง และอาเภอแคนดง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง
- คัดเลือกเกษตรกร
30 ราย
2) การสารวจสถิติด้านการประมง
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
108 ราย
3) ควบคุมการทาประมง
- ตรวจปราบปราม
1 ครั้ง
4) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- รับแบบคาขอ
25 ราย
- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม
25 ราย
5) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง)
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
2 ราย/2 ครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ

/4.3 รายงาน...

4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี ประมงอาเภอบ้านกรวด รับผิดชอบ
อาเภอบ้านกรวดอาเภอประโคนชัย และอาเภอพลับพลาชัย สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม
2560 ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา
3 ครั้ง/3 ราย
2) โครงการ Smart Farmer
- คัดเลือกประมงอาสา
25 ราย
3) การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- รับแบบคาขอ
17 ราย
- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลพิกัดดาวเทียม (รายใหม่)
17 ราย
4) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง)
- รับคาขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
1 ราย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
1 ราย
5) โครงการ Zoning by Agri-Map
- คัดเลือกเกษตรกร
70 ราย
6) โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- คัดเลือกแหล่งน้า
1 แห่ง
7) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- คัดเลือกศูนย์เครือข่าย
3 ศูนย์
8) กิจกรรมอื่น ๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนและติดต่อราชการ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ อาเภอบ้านกรวด
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอบ้านกรวด
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบ
อาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2560
ดังนี้
1) โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้าชุมชน เพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
- คัดเลือกเกษตรกร
1 ครั้ง/1 แห่ง
- ตั้งกรรมการบริหารแหล่งน้าฯ
1 แห่ง/10ราย
2) แผนงานบริหารจัดการด้านการประมง
- ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2 ครั้ง
- ตรวจปราบปรามฯ
1 ครั้ง
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรนาแปลงใหญ่
- คัดเลือกเกษตรกร
50 ราย

/4) โครงการ...

4) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกเกษตรกร
- ติดตามผลเกษตรกรรายเก่า
- ติดตามผลเกษตรกรรายใหม่
5) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- คัดเลือกเกษตรกร
- ติดตามผลเกษตรกร
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอหนองกี่ 1 ครั้ง

4 ราย
2 ครั้ง/ 2 ราย
4 ครั้ง/ 4 ราย
25 ราย
1 ครั้ง/25ราย

มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด ประมงอ าเภอกระสั ง
รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม
2560 ดังนี้
1) โครงการอาหารปลอดภัย
- ติดตามตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยง
1 ครั้ง
2) โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- มอบปัจจัยการผลิต
1 ครั้ง
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
1 ครั้ง
3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
30 ราย
- มอบปัจจัยการผลิต
30 ครั้ง
- ติดตามผลเกษตรกร
30 ครั้ง
4) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
3 ราย
- อบรม
1 ครั้ง
- ติดตามผล
1 ครั้ง
5) โครงการควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายประมง
1 ครั้ง
6) โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
- เข้าร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระ…

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑2.3๐ น.

(นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

