รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ ๗/256๒
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒ เวลา ๐๙.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
........................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสุริยันต์ วรรณวงษ์
2. นายธงชัย เพิ่มงาม
3. นายบุญธง เภาเจริญ
4. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์
5. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์
6. นายนิวัฒน์ อึงชื่น
7. นางสาวกชพรรณ ขันน้าเที่ยง
8. นางสาวราไพ บุญทวี
9. นางสาวณพิชญา ทับทิมทอง
10. นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล
11. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด
12. นายสถิตย์ ปักกะทานัง
13. นางสาวมะลิ มาฆะมนต์
14. นายโยธิน เลือดกุมภา
15. นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง
16. นายกรกต มุ่งดี
17. นายนพดล สุภผล
18. นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
19. นางสาวอรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ประมงอาเภอสตึก
ประมงอาเภอละหานทราย
ประมงอาเภอนางรอง
ประมงอาเภอบ้านกรวด
ประมงอาเภอหนองกี่
ประมงอาเภอเมืองบุรีรัมย์
ประมงอาเภอกระสัง
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ไม่มาประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานโครงการต่างๆ กรมประมงได้แจ้ง
รายละเอียด รวมทั้งงบประมาณ บางส่วน จึงได้กาหนดประชุมประจาเดือนในวันนี้ ซึ่งเลื่อนมาจากวันสิ้นเดือนตุลาคม
มติที่ประชุม

..........รับทราบ...........................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/256๒ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 256๒
..........รับรอง...........................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.๑ อธิบดีกรมประมง มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีก รมประมง ได้มอบนโยบายการปฏิบัติง าน การปฏิบัติงาน
คนสาราญ งานสาเร็จ เพื่อไปสู่เป้าหมาย ประมงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้
(๑) สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องและพระบรมราโชบาย
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(๒) บริ ห ารจั ด การประมงอย่ า งยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานทางวิ ช าการและการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของทุกภาคส่วน ใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
(๓) ปั ญหาการประมงต้องได้รั บการแก้ไข ภายใต้ห ลั กการ คนอยู่ได้ ทรัพ ยากรยั่งยื น
ไม่ฝืนพันธสัญญา
(๔) การผลิ ต ด้ า นการประมง ใช้ ต ลาดน าการผลิ ต ระบบการผลิ ต ต้ อ งได้ ม าตรฐาน
ความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
(๕) ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Agenda)
(๖) กรมประมงต้องน่าอยู่
(๗) งานวิชาการต้องตอบสนองการบริหารจัดการทรัพยากรและงานด้านส่งเสริม
3.๒ การมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ด้วยกรมประมงมีคาสั่ง ที่ ๘๔๒/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายเขต
ตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน โดยได้มอบหมายให้ นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการ
กรมรับผิดชอบการตรวจราชการเขต 13 ซึ่งมีจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์
๓.3 คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๓/2562 ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ โดยได้มอบหมายให้ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการเขต 13 ซึ่งมีจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์
๓.๔ กิจกรรม ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ ร่วม
กิจกรรมทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้าที่ แหล่งน้าห้วยสารภี บ้านสารภี หมู่ที่ ๕ ตาบลสะแกซา
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓.๕ กิจกรรม ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอขอบคุณ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วม
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว และกิ จ กรรมปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า เพื่ อ บ าเพ็ ญ กุ ศ ลและน้ อ มร าลึ ก เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ แหล่งน้าหนอง
สระแก้ว บ้านหนองหงส์ หมูที่ ๕ ตาบลหนองหงส์ อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
๓.๖ ประกาศสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กาหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในที่จับสัตว์น้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคาขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕62 ประกาศ
ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 เมื่อพ้นกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ผู้ประสงค์ทาการ
เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ า ในที่จั บสั ตว์น้ าซึ่งเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดินมายื่นคาขอรับใบอนุญาต เป็นระยะเวลา
1๕0 วัน
มติที่ประชุม
..............รับทราบ..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องติดตามผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา
๔.๑ การจัดทาแผนเพื่อเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๔ โดยให้ทุกอาเภอดาเนินการ ฝ่าย
บริหารและยุทธศาสตร์ รวบรวม หัวหน้าธงชัย เพิ่มงาม เป็นผู้กากับ และได้จัดทาแผนปี ๒๕๖๔ เสนองบประมาณ
จังหวัดไปเมื่อวาน อย่างไรก็ตามให้ประมงอาเภอ ส่งแผนงานโครงการทุกคน ซึ่งผมจะกาหนดเป็นตัวชี้วัดในรอบการ
ประเมินนี้ ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
๔.๒ การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๖๒ เป็นรูปเล่ม ให้ทุกกลุ่มงาน ประมง
อาเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ (ที่ได้รับงบประมาณ และไม่ได้รับงบประมาณ) สรุปผลการปฏิบัติงาน
เป็นรูปเล่ม โดยมีหัวข้อเรื่อง ดังนี้
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(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(๓) แผนการปฏิบัติงาน
(๔) ผลการปฏิบัติงาน
(๕) งบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ
(๕) ปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงาน โครงการ
(๖) ข้อเสนอแนะ สาหรับการปฏิบัติงานโอกาสต่อไป
(๗) ภาคผนวก ประกอบด้วยรายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ เบอร์โทร. พิกัด GPS เพื่อเป็นฐานข้อมูลพัฒนา
เกษตรกรในโอกาสต่อไป
(๘) อื่นๆ ที่จะเป็นฐานข้อมูล ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาด้านการประมง
กาหนดส่งวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
การจัดทารูปเล่มที่เป็นกระดาษ และ ไฟล์ข้อมูล ขึ้นเว็บไซต์สานักงานฯ
กาหนดผู้รับผิดชอบ รวบรวม นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง นักวิชาการประมง
ประธาน: ให้ทาร่างคาสั่ง เรื่อง การจัดทารายงานประจาปี
โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
1. นายธงชัย เพิ่มงาม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
ประธานกรรมการ
2. นายบุญธง เภาเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
กรรมการ
3. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
กรรมการ
4. นายสถิตย์ ปักกะทานัง
เจ้าพนักงานประมงชานาญงาน
กรรมการ
5. นางสาวมะลิ มาฆะมนต์
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
กรรมการ
6. นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง
นักวิชาการประมง
กรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม ประมงอาเภอ

ประมงจังหวัดน าเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมทุกโครงการ ให้กลุ่ม ประมงอาเภอ
เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมในรายละเอียด และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
1. การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
แผน/ผล งบประมาณ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)
ที่ ประเภทงบประมาณ
๑
2

งบลงทุน
งบอุดหนุน

0
145,000

0
145,000

0
0

๐
145,000

ร้อยละ
ดาเนินการ
0
0

๓
๔

งบดาเนินงาน
งบบุคลากร
รวม

676,000
511,492
1,332,492

676,000
511,492
1,332,49
2

23,583.97
244,746
268,329.97

652,416.03
266,746

-

มติที่ประชุม

รับทราบ

แผน

โอน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1,064,162.03
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2. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปลาตะเพียนขาว (ต.สระทอง ๔๖ราย ต.ไทยสามัคคี ๔ ราย
อ.หนองหงส์) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) ติดตามการปฏิบัติงาน ปีที่ ๒
ที่

กิจกรรม

๑

คัดเลือกเกษตรกร ๕๐ ราย
(รับคาขอ)
๒ ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม
๓ สารวจข้อมูลพื้นฐานรายแปลง
๔ ตั้งผู้จัดการแปลง
๖ อบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยง
๗ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม ๑
๘ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
๙ ติดตามให้คาแนะนา
๑๐ การประเมินฟาร์ม GAP
๑๑ ออกใบรับรองมาตรฐาน GAP
แก่เกษตรกร
การใช้จ่ายงบประมาณ
125,000.- (บริหารสานักงาน)

หน่วย
ดาเนินการ
ปจ.บร.

๕๐ ราย

ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ศพจ.มค.
ศพจ.มค.
ศพจ.มค.
ศพจ.มค.

๕๐ ราย
๕๐ ราย
1
50
๑,๐0๐
50
๑๒
๕0 ราย
๕0 ราย

ปจ.บร.

125,500

แผน

ผล

ร้อยละ

ทบทวนเป้าหมายการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
๑.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
๒.ลดต้นทุนการผลิต
๓.ยกระดับมาตรฐานการผลิต
๔.มีตลาดจาหน่ายผลผลิต
๕.เสริมสร้างการรวมกลุ่ม

โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
โดยลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
โดยการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP
ปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๔๐ ราย) เพิ่มมูลค่าสินค้า
โดยวางแผนการผลิต การตลาดได้ด้วยตนเอง
จาหน่ายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มมีความเข้มแข็ง

หมายเหตุ
ดาเนินการ
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ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๒ (ผูร้ ับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
หน่วย
กิจกรรม
แผน
ผล
ร้อยละ หมายเหตุ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ติดตามประเมินผล ปี 6๒
ปจ.บร.
รายละ 30 บาท
คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๕๖๓
ศพก.บร.
จติานวน
๑,๙๒๙นผล
รายปี ปลา
๘๔๐ ตั250
ว/
ดตามประเมิ
6๓ รายละ
ปจ.บร.
ราย รวมค่าน้ามัน
บาท
คัดเลือกเกษตรกรพื้นที่อาเภอลาปลาย
ปจ.บร.
มาศ ๑๔๔ ราย อ.ชานิ ๘8 ราย
ลงข้อมูลในระบบ
ปจ.บร.
มอบปัจจัยการผลิต
ศพก.บร.
คัดเลือกเป็นเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๑๐
ปจ.บร.
ราย รายที่ ๑-๓ สนับสนุน
สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ ๓ ราย
ปจ.บร.
การใช้จ่ายงบประมาณ

4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง)
(งบอุดหนุนโอนครั้งแรก 57,500 บาท) (โอนครั้งที่สอง 0 บาท) (งบดาเนินงาน โอน 172,500บาท) (คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ โอน 0 บาท) (วันประมงแห่งชาติโอน 0บาท) รวม 230,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก
ปจ.บร.
(งบอุดหนุน) 2,500 บาท
๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร ศูนย์หลัก
ปจ.บร.
ดาเนินงาน 2,000 บาท
๓ พัฒนาศูนย์ ศพก.เครือข่าย ปี 6๓ รายใหม่
ปจ.บร.
(งบอุดหนุน) 5,000 บาท
๔ พัฒนาศูนย์ ศพก.เครือข่าย ดาเนินงาน 2,000 บาท
ปจ.บร.
ด้านประมง ปี ๖๐ ปี 6๒ รายเก่า
๕ ถ่ายทอดเทคโยโลยีสู่เกษตรกร ๑๐๐ ราย/ศพก.
ปจ.บร.
จานวน 23 อาเภอ ๒,000 บาท/อาเภอ
๖ จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field ปจ.บร.
Day) อาเภอละ ๑ ครั้ง 3,000 บาท/ศูนย์
๗ สนับสนุนงานนโยบายรัฐบาลและตาม อนุกรรมการ ปจ.บร.
แก้ไขปัญหาฯ และ COO๒,000 บาท/อาเภอ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปจ.บร.

แผน
23 แห่ง
6 หลักสูตร
23 แห่ง
115 แห่ง
2,300
ราย
23 ครั้ง
23 ครั้ง
230,0๐๐
00

ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดาเนินกา
ร
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5. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Level) จานวน ๖๐ ราย พื้นที่ดาเนินการ อ.บ้านกรวด อ.นางรอง
อ.ลาปลายมาศ อ.สตึก อ.กระสัง และอ.เมืองบุรีรัมย์ (อาเภอละ 10 ราย)
ที่
๑
๒
๓
4
5

กิจกรรม

หน่วยงาน

แผน

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
ดาเนินการ

คัดเลือกเกษตรกร (๖๐ ราย)
ปจ.บร.
๖๐ ราย
ชี้ แ จงแนะนา เตรี ย มความพร้ อ ม ปจ.บร.
๖๐ ราย
ส่งคาขอ
ปจ.บร.
๖๐ ราย
การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม
ศพก.บร.
๖๐ ราย
ออกใบรับรอง
ศพก.บร.
๖๐ ราย
การใช้จ่ายงบประมาณ (โอนแล้ว)
ปจ.บร.
12,300
00
นายโยธิน เลือดกุมภา นักวิชาการประมง: ใบรับรองมาตรฐานจะหมดอายุ
ในปีงบประมาณ 2564
ประธาน: ให้วางแผนต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)
(อ.บ้านกรวด 25 ราย, อ.สตึก 25 ราย, อ.นางรอง 25 ราย, อ.ลาปลายมาศ 25 ราย, อ.ละหานทราย 25 ราย,
อ.กระสัง 25 ราย, อ.หนองกี่ 25 ราย และอ.เมืองบุรีรัมย์ 25 ราย)
หน่วย
ที่
กิจกรรม
แผน
ผล
ร้อยละ
หมายเหตุ
ดาเนินการ ๓๐๐ราย
๑ คัดเลือก เตรียมความพร้อม เกษตรกร
ปจ.บร.
๒๘,๕๐๐
๒ อบรมเกษตรกร สร้างความรู้ (ครั้งที่1)
ศพจ.มค. ๓๐๐ราย
๑๘๖,๐๐๐
3 ประเมินความรู้
ปจ.บร.
๓๐๐ราย
๓๐,๐๐๐
4 ถอดองค์ความรู้ ๕ ราย
ปจ.บร.
๕ ราย
๑๐,๐๐๐
๕ ติดตามประเมินผล
ปจ.บร.
๓๐๐ราย
๓๐,๐๐๐
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปจ.บร.
28,500
7. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต.สาโรงใหม่ อ.ละหานทราย)
(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
หน่วยดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
แผน
๑ คัดเลือกเกษตรกร (อ.ละหานทราย)
ปจ.บร.
15 ราย
๒ ชี้แจงให้ความรู้ แก่เกษตรกร
ปจ.บร.
15 ราย
๓ มอบปัจจัยการผลิต (ปลา ๓,๐๐๐ ตัว) ศพจ.มค.
15 ราย
๔ สร้างการรับรู้เพิ่มเติม รับคาขอ ๓ ราย ปจ.บร.
5 การติดตามให้คาแนะนา
การใช้จ่ายงบประมาณ 10,500 บาท

ศพจ.มค.
ปจ.บร.

โอน 10,500

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
อ.หนองกี่

~7~

8. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) (อ.ละหานทราย 36 ราย, อ.หนอง
หงส์ 49 ราย , อ.เมืองบุรีรัมย์ 63 ราย , อ.ประโคนชัย 64 ราย, อ.กระสัง 64 ราย, อ.สตึก 64 ราย , และ อ.
นางรอง 70 ราย) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
ที่

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔
6
7

คัดเลือกเกษตรกร ๓๐๐ ราย
ส่งรายชื่อให้ ศพจ.มค.
ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สนับสนุน ปลา อาหารปลา มูลไก่
ติดตามให้คาแนะนา
ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖๒
-ผลผลิตรวมเฉลี่ย
การใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ศพจ.มค.
ศพจ.มค.
ศพจ.มค.
ปจ.บร.

แผน

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
ดาเนินการ

๔๑๐ ราย
๔๑๐ ราย
๔๑๐ ราย
๔๑๐ ราย
๔๑๐ ราย
๓๐๐ ราย
๕๗.๑๒ กก.

ปจ.บร.

0

0

9. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
พื้นทีป่ ระมงโรงเรียน ๕ แห่ง
๑. โรงเรียนบ้านโคกสูง
หมูที่ ๓
ตาบลศรีภูมิ
อาเภอกระสัง
๒. โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
หมู่ที่ ๑๑
ตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์
๓. โรงเรียนวัดสระทอง
หมู่ที่ ๑๒
ตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์
๔. โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่ ๖
ตาบลละหานทราย
อาเภอละหานทราย
๕. ศกร.ตชด. ทรัพย์ทรายทอง หมู่ที่ ๑๖
ตาบลโคกมะม่วง
อาเภอปะคา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม
อบรมคณะกรรมการ แห่งละ ๑๐ ราย
สารวจความต้องการของโรงเรียน
ผลิตพันธุ์สัตว์น้า ปลาดุก ๕๐,๐๐๐ ตัว
ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้า
ส่งอาหารสัตว์น้า และปัจจัยการผลิต
ติดตามให้คาแนะนา
การใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยดาเนินการ แผน
ปจ.บร.
๕ แห่ง
ปจ.บร.
๕ แห่ง
ศพก.บร
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
การใช้จ่าย 33,100
งบประมาณ

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
นการ
ไม่ดมาเนิ
ี อบรม
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10. โครงการพัฒนาประมงโรงเรียนเพียงหลวง ๒ (สายโท ๑๒ ใต้ อ.บ้านกรวด) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

ชี้แจงโครงการ
สารวจความต้องการของโรงเรียน
จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้า
ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้า
ส่งอาหารสัตว์น้า และปัจจัยการผลิต
ติดตามให้คาแนะนา
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนมอบปัจจัยการผลิตที่ให้กับโรงเรียน
๑.ปลาดุก
๒.กบ
๓.อาหารปลาดุกเล็ก
๔.อาหารปลาดุกใหญ่
๕.อาหารกบเล็ก
๖.อาหารกบใหญ่

ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.

แผน
๑ แห่ง
๑ ครั้ง
๑ แห่ง
๑ แห่ง
๑ แห่ง
๒ ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
ดาเนินการ

๑,๔๐๐ ตัว
๑,๐๐๐ ตัว
๕
กระสอบ
๑๐ กระสอบ
๔
กระสอบ
๗
กระสอบ

11. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง )
ที่
๑
2
3
4

กิจกรรม
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ต่ออายุทะเบียนเกษตรกร
ปรับปรุงรายได้หนี้สิน
การใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

แผน

ปจ.บร.

17,248 ราย

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
ดาเนินการ
บันทึกในระบบ

ราย
3 บาท/ราย
ปจ.บร.

12. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
ที่
๑

กิจกรรม
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4 ครั้ง
การใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

แผน

ปจ.บร.
ปจ.บร.

๔ ครั้ง

ผล

ร้อยละ

**ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

หมายเหตุ
ดาเนินการ
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13. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 256๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) (หนองทานตะวัน ม.9 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง พื้นที่ ๓๐ ไร่)
งบดาเนินงาน 38,000 บาท
- งบติดตาม ปี60 3,000 บาท
- งบติดตาม ปี62 13,000 บาท
- งบติดตาม ปี63 22,000 บาท
งบอุดหนุน 87,500 บาท
หน่วย
แผน
ผล
ร้อยละ หมายเหตุ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
๑ คัดเลือกแหล่งน้า ( ๑ แห่ง)
ปจ.บร.
๑ แห่ง
๒ ประชาคมระดมรับฟังความคิดเห็นราษฎร
ปจ.บร.
๑ ครั้ง
๓ จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแหล่งน้า
ปจ.บร.
1 คณะ
๔ ประชุมคณะกรรมการแหล่งน้า
ปจ.บร.
๑ ครั้ง
๕ ประเมินผลผลิตแหล่งน้าก่อนปล่อย
ศพจ.มค.
๑ ครั้ง
๖ เตรียมแหล่งน้า อาหารธรรมชาติ
ปจ.บร.
๑ ครั้ง
ตัว
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลา)
ศพจ.มค.
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้าหลังปล่อย
ศพจ.มค.
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก)
ปจ.บร.
๑๐ ประเมินผลผลิต
ศพจ.มค.
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์
ศพจ.มค.
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ
ศพจ.มค.
๑๓ ติดตามให้คาแนะนา
ศพจ.มค.
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปจ.บร. 125,500
14. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง )
ที่

กิจกรรม

๑ เกษตรกร (อ.สตึก ๑๙ อ.แคนดง ๑๕ )
พื้นที่ (อ.สตึก ๑๘ อ.แคนดง ๗.๒๕ )
งบช่วยเหลือ (สตึก ๗๖,๐๕๐. ,แคนดง
๓๐,๖๓๑.๒๕ )

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ
ปจ.บร.
ปจ.บร.

๓๔ ราย
๒๕.๒๕ ไร่

ปจ.บร.

๑๐๖,๖๘๑.๒๕.-

ปจ.บร.

๐

แผน

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
ดาเนินการ
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๑๕.การฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง )
ที่

กิจกรรม

๑ เกษตรกร เลี้ยงปลานิล ๗ อาเภอ
๒ สร้างอาชีพแหล่งน้าชุมชน กุ้งก้ามกราม
พื้นทีแ่ หล่งน้า
งบประมาณที่ช่วยเหลือ

หน่วย
ดาเนินการ
ปจ.บร.

ปจ.บร.

แผน
๔๓๓ ราย
๖๐ แห่ง
๓,๖๔๙ไร่
๐

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
ดาเนินการ
ปลา ๒๔๖,๔๐๐
กุ้ง ๑๒ ล้านตัว

เลี้ยงปลานิล
๑.อาเภอหนองกี่
๒๖ ราย
๒.อาเภอพุทไธสง
๔๙ ราย
๓.อาเภอสตึก
๑๙ ราย
๔.อาเภอห้วยราช
๔
ราย
๕.อาเภอนาโพธิ์
๑
ราย
๖.อาเภอชานิ
๒๐๔ ราย
๗.อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
๕๕ ราย
แหล่งน้าชุมชน กุ้งก้ามกราม
๑.อาเภอแคนดง
๑๕ แห่ง ๑,๓๗๒ ไร่
๒.อาเภอพุทไธสง
๑๕ แห่ง ๔๔๘ ไร่
๓.อาเภอสตึก
๑๕ แห่ง ๘๕๘ ไร่
๔.อาเภอห้วยราช
๑๕ แห่ง ๖๙๖ ไร่
นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มหริหารจัดการด้านการประมง แจ้งที่ประชุม จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมที่
กรมประมง กับคณะทางานฝ่ายขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี
2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑.โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
ปัจจัยการผลิตที่กรมประมงสนับสนุน / ราย
1. ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 5 - 7 ซม. จานวน ๘๐๐ ตัว
2. อาหารปลากินพืช 120 กก.
มีจังหวัดเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 36 จังหวัด กรมประมงกาหนดเป้าหมาย 50,000 ราย มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม
โครงการแล้ว 35,751 ราย ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มได้อีก 14,24๙ ราย โดยระบบจะเปิดให้สมัคร
เพิ่มเติม วันที่ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขณะนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากที่สุดคือ จังหวัดร้อยเอ็ด
6,714 อุบลราชธานี 5,431 มหาสารคราม 3,217 และน้อยที่สุดคือ เชียงราย 1 ราย แพร่, 1 ราย ลาปาง
13 ราย ตามลาดับ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 433 ราย (ตัดยอด ๑๑ พ.ย.๖๒) ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อ.หนองกี่ 26 ราย
อ.พุทไธสง 49 ราย
อ.สตึก 19 ราย
อ.นาโพธิ์ 1 ราย
อ.ห้วยราช 4 ราย
อ.ชานิ 204 ราย
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 58 ราย
อ.แคนดง 17 ราย
อ.เฉลิมพระเกียรติ 17 ราย

ขอให้สานักงานงานประมงอาเภอพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. ประสานขอรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากเกษตรอาเภอ
2. ตรวจสอบรายชื่อกับ ทบ.1 ของกรมประมง
3. ตรวจสอบว่ามีบ่อเลี้ยงปลาหรือไม่ และที่ดินมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่
4. ถ้ามีบ่อเลี้ยง ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ให้ดาเนินการขึ้นทะเบียน ทบ.๑ ให้เรียบร้อย(กรณียังไม่ขึ้น ทบ.๑)
5. ถ้าไม่มีบ่อเลี้ยงปลา ให้แจ้งเกษตรกรเพื่อพิจารณาเลือกโครงการด้านอื่น โดยระบบจะเปิดให้แจ้งเพิ่มเติม
วันที่ 18-๒๒ พฤศจิกายน 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง จะดาเนินการ รายละเอียดโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
๒.โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้าชุมชน (เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้า)
พื้นที่เป้าหมายอาเภอที่ประกาศอุทกภัย จานวน 19 จังหวัด ทั้งหมด 1,436 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเขต
พื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ๕ อาเภอ ได้รับเป้าหมายจาก กรมประมง จานวน 60 แห่ง
การพิจารณาคาเลือกแหล่งน้าเข้าร่วมโครงการ
๑. เป็นแหล่งน้าปิด พื้นที่ประมาณ 10-30 ไร่
๒. ชุมชนเข้มแข้ง
๓. แหล่งน้าเหมาะสม
๔. สามารถมีผลผลิต คิดอัตราการรอด 15 %
แนวทางการดาเนินงานของสานักงานประมงอาเภอที่ได้รับโครงการ
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
3. เตรียมแหล่งน้า (ทาที่หลบอาศัย)
กรมประมงจะสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม (ขนาด ๕-๗ ซม.) แห่งละ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว และอาหารกุ้งระยะ
อนุบาลเบื้องต้น รายละเอียดโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
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๑๖. การควบคุมการทาการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
หน่วย
ที่
กิจกรรม
แผน
ผล
ดาเนินการ
๑ จดทะเบียนผู้ทาการประมง
ปจ.บร.
๘ ครั้ง
๒ จัดทาพิกดั เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า
ปจ.บร. ๓๑ แห่ง
๓
๔
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
ประชุมคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
การสร้างเครือข่าย
การตรวจปราบปราม
การดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด
การรายงานผลคดี
ข้อร้องเรียน
การใช้จ่ายงบประมาณ

ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.

ร้อยละ

หมายเหตุ
ดาเนินการ

๖ ครั้ง
๑ ครั้ง
๒ ครั้ง

นปป.บร
ปจ.บร.
นปป.บร
นปป.บร
ปจ.บร.

๑๗. สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง)
หน่วย
แผน
ผล
ร้อยละ หมายเหตุ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
๑ สารวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
ปจ.บร. ๑,๑๐๐ ราย
บันทึกในระบบ
วอย่าง ราย 480 ราย
๒ สน้ารวจสถิ
ปจ.บร. ตั450
ติประมงด้านการทาการประมง
า
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปจ.บร.
๑4,๓๐๐
รายละเอียด ตามแผนที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กาหนด
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๑๘. การขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมงน้าจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง งบประมาณปี 2562 สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
สถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการแล้ว
(ราย)
๑ ๒๕ มิ.ย.๖๒ ศาลาประชาคมบ้านหนองกราด ต.ท่าโพธิ์ชัย
ปอ.หนองกี่
30
อ.หนองกี่
๒ 10 ก.ค.62 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโดน
ปอ.ลาปลายมาศ 211
ต.หนองโดน อ.ลาปลายมาศ
๓ 19 ก.ค.62 ศาลาประชาคมบ้านหนองคอก
ปอ.กระสัง
21
ต.สองชั้น อ.กระสัง
๔
5 ส.ค.62 สานักงานเกษตรอาเภอสตึก
ปอ.สตึก
61
ต.สตึก อ.สตึก
๕ 6 ส.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด
ปอ.บ้านกรวด
28
ต.หินลาด อ.บ้านกรวด
๖
7 ส.ค.62 องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกซา
ปอ.เมืองบุรีรัมย์ 34
ต.สะแกซา อ.เมืองบุรีรัมย์
๗
8 ส.ค.62 ศาลาประชาคมบ้านสะเดา
ปอ.นางรอง
70
ต.สะเดา อ.นางรอง
๘
9 ส.ค.62 หน่วยป้องกันฯเขื่อนลานางรอง
ปอ.โนนดินแดง
78
ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง
รวม
533
๑๙. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
ที่

กิจกรรม

๑
๒
๓
๔

คัดเลือกพื้นที่
ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
จัดเตรียมสถานที่ มวลชน ผู้ร่วมงาน
ประสานงาน พิธีการ
การใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยดาเนินการ
ปจ.บร.
ศพก.บร
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.

แผน

ผล

ร้อยละ

หมายเหตุ
ดาเนินการ

หนองละหานทราย หมู่ 4 ต.ละหานทราย

เฉพาะที่รับโอน
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๒๐. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
หน่วยดาเนินการ แผน
ผล
ร้อยละ หมายเหตุ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
๑ คัดเลือกพื้นที่
ปจ.บร.
ต. ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
ศพก.บร
๓ จัดเตรียมสถานที่ มวลชน ผู้ร่วมงาน
ปจ.บร.
๔ ประสานงาน พิธีการ
ปจ.บร.
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปจ.บร.
เฉพาะที่รับโอน
๒๑. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีพันปีหลวง วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
กิจกรรม
ที่
หน่วยดาเนินการ แผน
ผล
ร้อยละ หมายเหตุ
ดาเนินการ
๑ คัดเลือกพื้นที่
ปจ.บร.
หนองคูขาด ต.สตึก อ.สตึก
๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
ศพก.บร
๓ จัดเตรียมสถานที่ มวลชน ผู้ร่วมงาน
ปจ.บร.
๔ ประสานงาน พิธีการ
ปจ.บร.
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปจ.บร.
เฉพาะที่รับโอน

ที่
๑
๒
๓
๔

๒๒. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเนื่องในวัน ประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง)
หน่วยดาเนินการ แผน
ผล
ร้อยละ หมายเหตุ
กิจกรรม
ดาเนินการ
คัดเลือกพื้นที่
ปจ.บร.
อ.หนองหงส์
ผลิตพันธุ์สัตว์น้า
จัดเตรียมสถานที่ มวลชน ผู้ร่วมงาน
ประสานงาน พิธีการ
การใช้จ่ายงบประมาณ

ศพก.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.
ปจ.บร.

๕,๐๐๐

๐

๐

งบ ศพก.
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๒๓. งบพัฒนาจังหวัด
1. โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลักการส่งเสริมการ
ผลิตตามแนวทางเศรษบกิจพอเพียง
ยังไม่ทราบยอดงบประมาณ
๒๔. ผลการปฏิบัติงานของสานักงานประมงอาเภอ อื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
(1) สานักงานประมงอาเภอลาปลายมาศ
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................
(2) สานักงานประมงอาเภอนางรอง
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................
(3) สานักงานประมงอาเภอละหานทราย
มติที่ประชุม
............................................................................................................................................
(4) สานักงานประมงอาเภอสตึก
............................................................................................................................................

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

(5) สานักงานประมงอาเภอบ้านกรวด
..............................................................................................................................................
(6) สานักงานประมงอาเภอกระสัง
.............................................................................................................................................

มติที่ประชุม

(7) สานักงานประมงอาเภอเมือง
.............................................................................................................................................

มติที่ประชุม

(8) สานักงานประมงอาเภอหนองกี่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อพิจารณา

๖.๑ การขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมงน้าจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
แผนการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง งบประมาณปี 256๓ สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
แผน/จานวนเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
๑
65 ราย
ปอ.หนองกี่
๒
65 ราย
ปอ.ลาปลายมาศ
๓
65 ราย
ปอ.กระสัง
๔
65 ราย
ปอ.สตึก
๕
65 ราย
ปอ.บ้านกรวด
๖
65 ราย
ปอ.เมืองบุรีรัมย์
๗
65 ราย
ปอ.นางรอง
๘
65 ราย
ปอ.ละหานทราย
รวม
520 ราย
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องอื่นๆ (การเบิกเบีย้ เลี้ยงการเดินทางไปราชการ)
ที่ประชุม : ขอทราบความชัดเจนในการเบิกเบี้ยเลี้ยงของสานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ : แนวทางในการเบิกเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์เห็นควรให้ส่ง เดือนละ 2 รอบ รอบแรกไม่เกินวันที่ 10 รอบสองไม่เกิน
วันที่ 20 โดยจะเบิกจ่ายเงินในรอบแรกไม่เกิน 10 วันทาการหลังจากวันที่ 10 ส่วนรอบสองจะเบิกจ่ายเงินไม่เกินสิ้น
เดือน
ที่ประชุม : เห็นควรทาเบิกจ่ายในครั้งเดียวซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ : เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสานักงานประมงจังหวัด
บุรีรัมย์ขอเสนอว่าให้เจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเอกสารใบสาคัญในการเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่เกินสิ้นวัน
ทาการของแต่ละเดือน และการเงินจะทาการเบิกจ่ายเงินให้ไม่เกิน 10 วันทาการของเดือนถัดไป ส่วนใบสาคัญที่ มีการ
แก้ไขหรือส่งไม่ทันกาหนดจะยกยอดไปดาเนินการในเดือนถัดไป
ประธาน: สรุปแนวทางการเบิกเบี้ยเลี้ยง ให้ส่งเอกสารใบสาคัญในการเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่เกินสิ้น
วัน ทาการของแต่ล ะเดือน และการเงิ น จะทาการเบิกจ่ายเงินให้ ไม่เกิน 10 วันทาการของเดือนถัดไป (เงินออก
ประมาณกลางเดือน) ส่วนใบสาคัญที่มีการแก้ไขหรือส่งไม่ทันกาหนดจะยกยอดไปดาเนินการในเดือนถัดไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

(นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง)
นักวิชาการประมง
ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

