รายงานการประชุมสานักงานประมงจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ 10 /2560 ประจาเดือน ตุลาคม 2560
วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดหนองคาย
----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์
ประมงจังหวัดหนองคาย
2. นายโกศล สมัครสมาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
3. นายชนวีร์ ฉัตรทิน
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
4. นายอภิชาติ ดงบังสถาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
5. นายสาธิต คากองแก้ว
ประมงอาเภอท่าบ่อ
6. นายสมเกียรติ พันธุระ
ประมงอาเภอโพนพิสัย
7. นายสาโรจน์ สนิทไทย
ประมงอาเภอเมืองหนองคาย
8. นางเอ็นดู สารวมรัมย์
ประมงอาเภอรัตนวาปี
9. นายวิทยา ประเสริฐสังข์
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
10. ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช กุลรักษา
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
11. นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภรณ์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
12. นายกิตธิวัฒน์ จิตต์ภักดี
เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
13. นางสาวสุปานี สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
14. นางสาวสิริวิมล มุงคุณคาชาว เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
มาประชุม 14 คน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสันทัด มีคาแสน

ประมงอาเภอศรีเชียงใหม่

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดหนองคาย ประธานในที่ประชุมได้กล่าวการเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1. การประชุมหน่วยงาน ซึ่งมีการจัดประชุม 2 กลุ่ม คือ
1. การประชุมของสานักงานประมงจังหวัดหนองคาย (ภายใน)
2. การประชุมคณะกรรมการประมง FC (Fisheries Co-ordinator) ประกอบด้วย
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดหนองคาย
- ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย
- สานักงานประมงจังหวัดหนองคาย มีประมงจังหวัด และหัวหน้ากลุ่ม 3 กลุ่ม
/3. มอบหมายให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
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-23. มอบหมายให้กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์รับผิดชอบการจัดการประชุมและให้คุณอภิชาติ
เป็นเลขา ฯ ในการประชุมของหน่วยงาน
4. การนาเรื่องเข้าที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขาฯ สอบถามกลุ่มต่างๆ และประมงอาเภอ มีเรื่อง
แจ้งในที่ประชุมทราบ หรือให้ประมงอาเภอแจ้งเลขาฯ ก่อนประชุมทุกครั้ง
5. การเข้าร่วมการประชุม กรณีขาด ประชุมเกิน 3 ครั้ง ให้ฝ่ายเลขาฯ ทาหนังสือ ถึง
นายอาเภอ เพื่อขอทราบสาเหตุในการขาดประชุมดังกล่าว
6. การรายงานผลการประชุมประจาเดือน ให้รายงานผู้ตรวจราชการประจาเขตโดยตรง
ส่วนรายงานผลการประชุมของ FC (Fisheries Co-ordinator) ให้ส่งรายงานการประชุม ให้ กองแผนงานกลุ่ ม
ประสานงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อรวบรวมสรุปประเด็นสาคัญเสนอผู้บริหารกรมประมงทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 ประจาเดือน กันยายน 2560
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
1. โครงการสัมมนาการดาเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ด้วยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรมประมง จัดโครงการ
สัมมนาการดาเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน
2560 ณ โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ ท จังหวัดนครราชสีมา สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่งรายชื่อ
หน่วยงานละ 2 ท่าน หากประมงอาเภอหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประมงอาเภอ ท่านใดสนใจ เข้าร่วมฯ
เสนอชื่อส่งให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
2. โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รบทบาทหน้ า ที่ แ ละการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ข้าราชการ กรมประมง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ด้วยกอง
วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า กรมประมง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร บทบาทหน้าที่และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.252
ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมประมง สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและไม่เคยเข้าร่วม
อบรมครั้งที่แล้ว หากประมงอาเภอหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประมงอาเภอ ท่านใดสนใจเข้าร่วมฯ เสนอชื่อส่งให้
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2. กลุม่ บริหารจัดการด้านการประมง
1. การสารวจสถิติประมง
- งานสารวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้าจืดได้มีการปรับแผนการสารวจ โดยให้ทาการ
สารวจข้อมูลระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม 2560 และส่งผลงาน มกราคม 2561
- งานสารวจสถิติการทาประมงจากแหล่งน้าธรรมชาติ ให้ทาการสารวจข้อมูลระหว่าง
มกราคม – มีนาคม 2561 และลงข้อมูลให้แล้ วเสร็จภายใน เมษายน 2561 เป้าหมายการสารวจต้องรอข้อมูล
จากกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
มติที่ประชุม รับทราบ
/2. การขออนุญาต
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-32. การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น
สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
- กลุ่มบริหารจัดการฯ ทาป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประมงอาเภอประสานขอความร่วมมือ
กานันและผู้ใหญ่บ้านในที่ประชุมประจาเดือนอาเภอ เพื่อแจ้งเกษตรกรให้ทราบต่อไป
- สานักงานประมงจังหวัดหนองคาย ดาเนินการติดประกาศฉบับนี้ เมื่อพ้นกาหนด 30
วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ผู้ประสงค์จะทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็น
สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินมายื่นคาขอรับใบอนุญาต เป็นระยะเวลา 30 วัน
- สถานที่ยื่นคาขอรับใบอนุญาต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังให้ท้องที่จังหวัดหนองคาย
ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือสานักงานประมงอาเภอแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชัง
- เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคาขอ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
2) ส าเนาหนั ง สื อ รั บรองการจดทะเบีย นเป็น นิ ติบุ ค คล หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ และ
หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
3) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมประมงล่าสุด (ถ้ามี)
4) เอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
6) ส าเนาหนัง สือ เดิน ทางหรือ ใบส าคัญ ประจ าตัว คนต่า งด้า ว (เฉพาะกรณี
คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542)
7) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกรณี
คนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
8) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่า งด้า ว พ.ศ. 2542 (เฉพาะกรณี คนต่า งด้า วที ่ไ ด้ร ับ การยกเว้น ตามมาตรา 10 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542)
9) หนัง สือ มอบอานาจพร้อ มสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชนผู้ม อบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท (กรณีมอบอานาจ)
10) แผนผั ง หรื อ แผนที่ โ ดยสั ง เขปแสดงที่ ตั้ ง สถานที่ ที่ จ ะขออนุ ญ าตท าการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้า
มติที่ประชุม รับทราบ
3. การรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ด้ ว ยสมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงก าหนดจะเสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปทรงเยี่ ย มและทอดพระเนตร
นิ ท รรศการของโรงเรี ย นในโครงการตามพระราชด าริ (โครงการด้ ว ยรั ก และห่ ว งใย) ในวั น อั ง คารที่ 14
พฤศจิ กายน 2560 ณ โรงเรี ย นอาโอยาม่า 2 จังหวัดหนองคาย โดยประสานงานร่ว มกับ ศู นย์วิ จั ย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย และด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดหนองคาย ดาเนินการในการจัด
สถานทีท่ รงเยี่ยม และทอดพระเนตรนิทรรศฯ มอบหมายให้คุณภูวเดช เป็นผู้รับผิดชอบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
/4. ประกาศกรมประมง
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-44. ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาลายหรือดาเนินการอื่นที่มา
เครื่องมือทาการประมง สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดลงในที่จับสัตว์น้า พ.ศ. 2560
คุณสมเกียรติ
แจ้ ง มี ก ารร้ อ งเรี ย นศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอโพนพิ สั ย ได้ มี ร าษฎรอ าเภอโพนพิ สั ย
ประมงอาเภอโพนพิสัย
ร้องเรียนว่ามีชาวประมงทาการประมงปิดกั้นลาน้าสวย โดยนายอาเภอโพนพิสัยได้สั่ง
การให้ประมงอาเภอโพนพิสัย ประสานขอความร่วมมือจากนายก อบต.เหล่าต่างคา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง
เจ้าหน้าที่ อ.ส. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบ โดยสอบถามเกษตรกร
จานวน 15 จุด พบว่าเป็นทางกั้นยาวตลอดลาน้า เป็นเขตระหว่างอาเภอเมืองและอาเภอโพนพิสัย
ประธาน
ขอให้หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ไปลงพื้นทีด่ าเนินการตรวจสอบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
1. เงินงบประมาณสานักงานประมงจังหวัดหนองคาย ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประจาปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
ที่ได้รับ

งาน/โครงการ

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

%

1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

57,000.00

-

57,000.00

-

8,200.00

-

8,200.00

-

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าเช่าบ้านข้าราชการ)

18,000.00

---

18,000.00

-

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เงินประกันสังคม)

13,500.00

--

13,500.00

-

300,000.00

--

300,000.00

-

27,700.00

--

27,700.00

-

72,700.00

--

72,700.00

-

378,550.00

--

378,550.00

-

875,650.00

--

875,650.00

-

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2. งบส้ารวจสถิติการประมง
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
3. งบบุคลากรภาครัฐด้านการประมง (งบบุคลากร)

- ค่าจ้างพนักงานราชการ
4. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5.โครงการพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
6. โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

รวมเงิน

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 4

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยงลุม่ น้าโขง”

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1. โครงการส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล)
เป้าหมายเกษตรกร 79 ราย
- อาเภอเมืองหนองคาย 49 ราย - อาเภอท่าบ่อ 30 ราย
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. อบรมเกษตรกร (สนง.ปจ.)
2. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า (ศพจ.) ปลาขนาด 3 ซ.ม. ขึ้นไป
3. สร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร (ศพจ.) จัดอบรม 6 หลักสูตร
- อบรมครั้งที่ 1 (ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560) ขออนุมัติ อธป.จัดอบรม
บุคคลภายนอก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2. โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง
แหล่งน้าเป้าหมาย หนองหวาย ตาบลอุ่มเย็น อาเภอท่าบ่อ
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) คัดเลือกแหล่งน้าเป้าหมาย
2) ประชุมร่วมมือกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
3) แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้าและกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารฯ
4) ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
เป้าหมายเกษตรกร 250 ราย
- อาเภอเมืองหนองคาย 35
- อาเภอท่าบ่อ
30
- อาเภอศรีเชียงใหม่
30
- อาเภอโพนพิสัย
30
- อาเภอสังคม
25
- อาเภอสระใคร
25
- อาเภอรัตนวาปี
25
- อาเภอเฝ้าไร่
25
- อาเภอโพธิ์ตาก
25
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ (สนง.ปจ.)
2. คัดเลือกเกษตรกร (สนง.ปจ.)
3. สร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร (ศพจ.) จัดอบรม 6 หลักสูตร
- อบรมครั้งที่ 1 (ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560) ขออนุมัติ อธป.จัดอบรม

บุคคลภายนอก

มติที่ประชุม

- การประเมินครั้งที่ 1 (สนง.ปจ.)
- อบรมครั้งที่ 2 (ผู้ไม่ผ่านการประเมินครั้งที่ 1)
4. ประเมินความรู้และคุณสมบัติ Smart Farmer (สนง.ปจ.)
5. ติดตามและประเมินผล
รับทราบ
/4.4. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยงลุม่ น้าโขง”

-64.4. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
จั ง หวั ด ต้ อ งส่ ง รายชื่ อ ให้ ป ระมงอ าเภอศรี เ ชี ย งใหม่ 20 ราย และให้ ป ระมงอ าเภอ
ศรี เชีย งใหม่ดาเนิ น การตรวจติดตามกลุ่ ม เกษตรกร โดยประสานกับส านักงานพัฒ นาที่ดินจังหวัดหนองคาย
ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก
เป้าหมายเกษตรกรอาเภอศรีเชียงใหม่ 20 ราย
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. อบรมเกษตรกร (สนง.ปจ.)
2. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า (ศพจ.) ปลาขนาด 3 ซ.ม. ขึ้นไป
3. สร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร (ศพจ.) จัดอบรม 6 หลักสูตร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5. โครงการเกษตรอินทรีย์
จังหวัดได้ดาเนินการจัดส่งเป้าหมาย และรายชื่อเกษตรกรส่งให้ประมงอาเภอเรียบร้อยแล้ว
เป้าหมายเกษตรกร 80 ราย
- อาเภอเมืองหนองคาย 20 ราย
- อาเภอสระใคร
10 ราย
- อาเภอท่าบ่อ
10 ราย
- อาเภอโพนพิสัย
10 ราย
- อาเภอเฝ้าไร่
10 ราย
- อาเภอศรีเชียงใหม่ 10 ราย
- อาเภอรัตนวาปี
10 ราย
- อาเภอโพธิ์ตาก
10 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6. โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) ด้านการประมง
เป้าหมายเดิม 100 ราย กองแผน กรมประมง เปลี่ยนเป้าหมายเป็น 90 ราย
- อาเภอเมืองหนองคาย 10 ราย
- อาเภอสระใคร
10 ราย
- อาเภอท่าบ่อ
10 ราย
- อาเภอสังคม
10 ราย
- อาเภอโพนพิสัย
10 ราย
- อาเภอเฝ้าไร่
10 ราย
- อาเภอศรีเชียงใหม่
10 ราย
- อาเภอรัตนวาปี
10 ราย
- อาเภอโพธิ์ตาก
10 ราย
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. คัดเลือกเกษตรกร สารวจข้อมูลเกษตรกร ตามแบบฟอร์ม Zoning
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ศพจ.) ปลาขนาด 5 ซ.ม. ขึ้นไป
3. ให้คาแนะนา-ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้า (ศพจ.) 1 ราย/3 ครั้ง
4. ติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงาน (สนง.ปจ.)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7. โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แจ้งรายละเอียดงบอุดหนุน ศพก.หลัก 2,500 บาท และ ศพก.เครือข่ายด้านการ
ประมงรายใหม่ 5,000 บาท ให้ประมงอาเภอดาเนินการประสานงานและให้คาแนะนา ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิ ตสิน ค้าเกษตร ประจาอาเภอ และศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายใหม่ ประจาอาเภอ
ดาเนินการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดทาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561
ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงรายเก่า ให้ประมงอาเภอดาเนินการประสานงานและให้
คาแนะนา ในการจัดทาแผนขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายประมง (รายเก่า) ปี 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.1.8. โครงการส่งเสริมฯ

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยงลุม่ น้าโขง”

-74.8. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
เป้าหมายเกษตรกร 270 ราย
- อาเภอเมืองหนองคาย 30 ราย
- อาเภอสระใคร
30 ราย
- อาเภอท่าบ่อ
30 ราย
- อาเภอสังคม
30 ราย
- อาเภอโพนพิสัย
30 ราย
- อาเภอเฝ้าไร่
30 ราย
- อาเภอศรีเชียงใหม่
30 ราย
- อาเภอรัตนวาปี
30 ราย
- อาเภอโพธิ์ตาก
30 ราย
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. คัดเลือกเกษตรกร ตามแบบ สส.1 แผน 270 ราย
2. ฝึกอบรม/ชี้แจงเกษตรกร แผน ดาเนินการภายในเดือนธันวาคม 2560
3. ติดตามผล (2 ครั้ง/3 เดือน/ราย ) ดาเนินการเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9. โครงการประมงอาสา
เป้าหมายเกษตรกร 30 ราย
- อาเภอเมืองหนองคาย 4 ราย
- อาเภอสระใคร
3 ราย
- อาเภอท่าบ่อ
4 ราย
- อาเภอสังคม
3 ราย
- อาเภอโพนพิสัย
4 ราย
- อาเภอเฝ้าไร่
3 ราย
- อาเภอศรีเชียงใหม่
3 ราย
- อาเภอรัตนวาปี
3 ราย
- อาเภอโพธิ์ตาก
3 ราย
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. คัดเลือกประมงอาสา (รายใหม่)
โดยคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายตามที่ชี้แจง พร้อมมอบใบสมัครฯ คาขอมีบัตร ประมง
อาสาพร้อมแนบรูปถ่าย 2 นิ้ว จานวน 1 รูป นามาส่งในวันประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (Food safety)
- เป้าหมายจังหวัดหนองคาย จานวน 145 ฟาร์ม
- Safety level 100 ฟาร์ม - GAP 45 ฟาร์ม
- ปลานิล 40 ฟาร์ม - ปลาอื่น ๆ 5 ฟาร์ม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ด้วยกรมประมง กลุ่มสารสนเทศฯ ได้ดาเนินการในระบบภูมิส ารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารจัดการประมง (Fisheries Map) ประมงจังหวัด ทาหนังสือแจ้งรหัส การเข้าใช้ระบบ เพื่อลงทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ทบ.01) ให้ประมงอาเภอทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลครบวงจร (งบจังหวัด)
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลครบวงจร
เป้าหมายเกษตรกร 400 ราย
- อาเภอเมืองหนองคาย 50 ราย - อาเภอสระใคร 40 ราย
/ - อาเภอท่าบ่อ

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยงลุม่ น้าโขง”

-8- อาเภอท่าบ่อ
50 ราย
- อาเภอสังคม
40 ราย
- อาเภอโพนพิสัย
50 ราย - อาเภอเฝ้าไร่
40 ราย
- อาเภอศรีเชียงใหม่
50 ราย - อาเภอรัตนวาปี
40 ราย
- อาเภอโพธิ์ตาก
40 ราย
โดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รับผิดชอบและดาเนินการ
ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1. ติดตามประเมินผลดาเนินการแก้ไขปัญหา GAP (งบกลุ่มจังหวัด)
- แจ้งฟาร์มทีด่ าเนินการแก้ไขปัญหา GAP จานวน 18 ฟาร์ม
- อาเภอเมืองหนองคาย จานวน 7 ราย
- อาเภอท่าบ่อ จานวน 10 ราย
- อาเภอศรีเชียงใหม่ จานวน 1 ราย
มอบหมายให้คุณเบญจมาภรณ์ ลงพื้นที่ในดาเนินการติดตามผลพร้อมเก็บรูปภาพเพื่อรายงาน
ให้จังหวัดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวสิริวิมล มุงคุณคาชาว
(นางสาวสิรวิ ิมล มุงคุณคาชาว)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้จดรายงานการประชุม

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยงลุม่ น้าโขง”

รูปภาพการประชุมประจาเดือน สานักงานประมงจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ 10 / 2560

วัน อังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดหนองคาย

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยงลุม่ น้าโขง”

