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รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 1/๒๕61
วันพุธ ที่ 31 มกราคม ๒๕61 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………….
ผู้มาประชุม
1. นายสมบุญ ธัญญาผล
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. นายอดิศร แจ่มใส
11. นางสาวมะลิ มาฆะมนต์
12. นายโยธิน เลือดกุมภา
13. นายกรกต มุ่งดี
14. นายนพดล สุภผล
15. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
16. นายอิสระ รักพินิจ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
2. นางสาอางค์ แก้วสอน
3. นายสถิตย์ ปักกะทานัง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมบุญ ธัญญาผล : 1.1 ด้วยผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด มีกาหนดการติดตาม
การดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน 2 โครงการ คือ
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อ
ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุ
เป้าหมายของโครงการที่วางไว้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากการดาเนินงานของ
โครงการดังกล่าวนั้น ในการนี้ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ขอเรียนเชิญท่านประมงจังหวัด
บุรีรั มย์และเจ้าหน้าที่รับ ผิดชอบโครงการดังกล่ าว ร่ว มติดตามการดาเนินงานนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ของจังหวัดบุรีรัมย์
1.2 เรื่อง การปรับปรุงคาขวัญจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมคาขวัญประจาจังหวัดบุรีรัมย์จากเดิม “เมืองปราสาทหิน ถิ่น
ภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” โดยเพิ่มเติมคาว่า “เลิศล้าเมืองกีฬา” ต่อท้ายคาขวัญจังหวัดบุรีรัมย์เดิม
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและของดีแต่ละจังหวัด โดยสื่ อถึงสิ่งสาคัญและเอกลักษณ์ของจังหวัด
ซึ่งได้ใช้คาขวัญดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ได้พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคา
ขวัญประจาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงความภาคภูมใจ
และความโดดเด่นของจังหวัดบุรี รัมย์ในปัจจุบัน ที่มีความเข้มแข็งจากการเป็นเมืองกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ
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/การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาเดือนมกราคม 2561
ข้อมูลวันที่ 30 มกราคม 2561 กรมประมงได้โอนเงินมา 12 กิจกรรม เป็นเงินทั้งหมดจานวน
2,147,240 บาท เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมแล้ว 32% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - วันที่ 30 มกราคม
2561
มติที่ประชุม : รับทราบ
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3.2 เรื่อง ผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
3.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
นายสมบุญ ธัญญาผล : เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ 2 ปี ที่ได้แต่งตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2559 และได้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด จานวน
๑๐ คน และคณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ที่ เ ป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง จ านวน 31 คน
ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 คน
3. ผู้แทนกรมเจ้าท่า จานวน 1 คน
4.. อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด จานวน 1 คน
5. พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 คน
6. นายอาเภอทุกอาเภอ จานวน 23 คน
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 คน
8. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 คน
9. ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
3.2.2 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
นายสมบุญ ธัญญาผล : การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมดจานวน 1,622 ราย และภายในเดือน
มกราคม 2561 ไม่มีการรับขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
3.2.3 ติดตามโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง
นายสมบุญ ธัญญาผล : ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กองวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และประชาสัมพันธ์
กรมประมง ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดาเนินงานผลโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองซับ
สมบูรณ์ ต. ทุ่งจังหัน อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์
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
๑. โครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer
- คัดเลือกเกษตรกรจานวน
แผน 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 %
- การจัดกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม Existing farmerจานวน 6 ราย คิดเป็น 3 %
กลุ่ม Developing farmerจานวน 194 ราย คิดเป็น 97 %
/2. โครงการ...
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๒. โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)
- คัดเลือกเกษตรกร
แผน 345 ราย ผล 345 ราย คิดเป็น 100 %
- สารวจข้อมูลเกษตรกร
แผน 345 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการ
๓. โครงการประมงอาสา
- คัดเลือกประมงอาสา
แผน 30 ราย ผล 30 ราย คิดเป็น 100 %
- อบรมประมงอาสา
แผน 1/30ครั้ง/ราย ผล 1/30 ครั้ง/ราย คิดเป็น 100 %
๔. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ออกบริการคลินิกประมง
แผน 4 ครั้ง ผล 1 ครั้ง คิดเป็น 25 %
- เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก แผน 125 ราย ผล 100 ราย คิดเป็น 80 %
๕. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
- การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ แผน 16,830 ราย
- จานวนฟาร์มที่เกษตรกรที่สารวจแล้ว ผล 1,804ราย คิดเป็น 11%
- จานวนข้อมูลที่บันทึกลงระบบ fish map ผล 1,804 ราย คิดเป็น 11%
- การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร แผน 597 ราย
- จานวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ต่ออายุ ผล 597 ราย คิดเป็น 100%
- การสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า(Polygon)
แผน 4,211 ราย,
ผล 1,300 ราย คิดเป็น 31%
๖. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- การเตรียมความพร้อม SL (ฟาร์มใหม่)
- ให้คาแนะนา แผน 60 ฟาร์ม ผล 40 ฟาร์ม คิดเป็น 66.67%
- ส่งใบสมัครให้หน่วยตรวจประเมิน แผน 60 ฟาร์ม ผล 40 ฟาร์ม คิดเป็น 66.67%
๗. กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ประมงโรงเรียน)
- แต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน แผน 5/50 แห่ง/ราย ผล 5/50 แห่ง/รายคิดเป็น 100 %
- อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน แผน แผน 5/50 แห่ง/ราย ผล 5/50 แห่ง/รายคิดเป็น 100 %
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน แผน 12 ครั้ง ผล 4 ครั้ง คิดเป็น 33.33%
๘. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด)
- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแผน 70 ราย ผล 70ราย คิดเป็น 100 %
- ประชุม/อบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แผน 70 ราย
ผล 70 ราย คิดเป็น 100 %
- สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์แก่เกษตรกร แผน 70 ราย ผล 70
ราย คิดเป็น 100 %
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตแผน 70 รายอยู่ระหว่างดาเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา อุปสรรค ของสานักงานประมงอาเภอ
4.1 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นายสมเดชดอกจั น ทร์ ประมงอาเภอลาปลายมาศ
รับผิดชอบอาเภอลาปลายมาศ และอาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม
2561 ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- ติดตามผลเกษตรกร ปี 2559
1 ครั้ง/4 ราย
- ติดตามผลเกษตรกร ปี 2560
2 ครั้ง/5 ราย
2) โครงการประมงอาสา
- ติดตามผล รายใหม่
1 ครั้ง/4 ราย
- ติดตามผล รายเก่า
2 ครั้ง/5 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- ชี้แจงโครงการ
3 ครั้ง/12 ราย
- ติดตาม
3 ครั้ง/12 ราย
4) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง (ศพก.882)
- ติดตาม
2 ครั้ง/2ราย
5) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map)
- ติดตาม
1 ครั้ง/45 ราย
6) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
- ติดตาม
7 ราย
7) กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- ติดตาม
2 ครั้ง/10 ราย
8) การสารวจสถิติด้านการประมง
- สารวจสถิติผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
244 ราย
- สารวจสถิติการประมงในแหล่งน้า
74 ราย
- สารวจสถิติฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลฯ
1 ฟาร์ม
9) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
1 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
2 ครั้ง
10) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (กุ้งก้ามแดง)
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
1 ครั้ง/14 ราย
11) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม (จระเข้)
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
1 ครั้ง/1 ราย
12) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าชุมชนจัดตั้งกองทุนฯ
- คัดเลือกเกษตรกร
1 ครั้ง/12 ราย
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13) กิจกรรมประมงโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน
- ติดตาม
14) กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้าโดยใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
- ติดตาม

3 ครั้ง/10 ราย
4 ครั้ง/20 ราย

มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายภานุพันธุ์ วรรณสุรชาติ ประมงอาเภอนางรอง รับผิดชอบ
อาเภอนางรอง อาเภอชานิ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2561
ดังนี้
1) โครงการประมงอาสา
- คัดเลือก (รายใหม่)
4 ราย
2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง
- คัดเลือก (รายใหม่)
30 ราย
3) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- คัดเลือก (รายใหม่)
97 ราย
4) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง (ศพก.882)
- คัดเลือก (รายใหม่)
9 ราย
5) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map)
- คัดเลือกเกษตรกร
40 ราย
6) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
- คัดเลือกเกษตรกร
25 ราย
7) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- คัดเลือกเกษตรกร
48 ราย
8) กิจกรรมตรวจสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- คัดเลือก (รายใหม่)
10 ราย
9) ควบคุมการทาการประมง
- ตรวจปราบปราม
2 ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
2 ครั้ง
10) การครอบครองสัตว์น้าควบคุม
- ติดตามตรวจสอบฟาร์ม
1 ครั้ง
11) งานอื่นๆ
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ
- ประชุมประจาเดือนกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายสุบงกช สิงห์ดี ประมงอาเภอละหานทราย รับผิดชอบ
อาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และอาเภอปะคา สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2561
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
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์ ประมงอาเภอสตึก รับผิดชอบ
อาเภอสตึก อาเภอคูเมือง และอาเภอแคนดง สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2561 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
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4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นางสาวราไพ บุญทวี ประมงอาเภอบ้านกรวด รั บผิดชอบ
อาเภอบ้านกรวดอาเภอประโคนชัย และอาเภอพลับพลาชัย สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม
2561 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
4.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ นายชูพงษ์ โยธาวงศ์ ประมงอาเภอหนองกี่ รับผิดชอบ
อาเภอหนองกี่ อาเภอโนนสุวรรณ และอาเภอหนองหงส์ สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2561
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
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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
4.7 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ นางสาวประภาพรรณ บุ ญ รอด ประมงอ าเภอกระสั ง
รับผิดชอบอาเภอกระสัง อาเภอห้วยราช และอาเภอบ้านด่าน สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม
2561 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
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา : ๑2.3๐ น.

(นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้จัดทารายงานการประชุม

