
รายงานการประชุมประจ าเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ครั้งที่ ๑/256๒ 
วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. 256๒ เวลา ๐๙.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
........................................................ 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. นายธงชัย  เพ่ิมงาม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
๓. นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  
๔. นายสมเดช  ดอกจันทร์  ประมงอ าเภอล าปลายมาศ  
๕. นายสุบงกช  สิงห์ดี   ประมงอ าเภอละหานทราย 
๖. นางสาวทิพาวรรณ  นพรัตน์  ประมงอ าเภอสตึก    
๗. นางสาวร าไพ  บุญทวี   ประมงอ าเภอบ้านกรวด 
๘. นางสาวประภาพรรณ  บุญรอด  ประมงอ าเภอกระสัง    
๙. นายอดิศร แจ่มใส   ประมงอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
1๐. นายสถิตย์  ปักกะทานัง  เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน   
1๑. นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล  เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
1๒. นางสาวมะลิ  มาฆะมนต์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
1๓. นายโยธิน  เลือดกุมภา          นักวิชาการประมง    
1๔. นายนพรัตน์  ทองเฟ่ือง  นักวิชาการประมง  
1๕. นายนพดล  สุภผล   เจ้าพนักงานประมง 
1๖. นางสาวภัทราวรรณ  หลับรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ   
๑๗. นายกรกต  มุ่งด ี   เจ้าพนักงานประมง    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมบุญ  ธัญญาผล   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดราชการ  

เริ่มประชุมเวลา  :  09.00 น. โดยนายสุริยันต์  วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  
 ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล เจ้าพนักงานประมง  
ช านาญงาน ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง มาด ารง
ต าแหน่งเจ้าพนักงานประมง ช านาญงาน ส านักงานประมงอ าเภอหนองก่ี ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/2561 วันพุธที่ ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว.............................................................. ............................ 
 ......................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ๓.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑๒/2561 วันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
  3.1.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  ของ สนง.ปจ.บร.  
มีงบประมาณจังหวัด  และงบลงทุนในส่วนที่ได้รับจากกรมประมง  ก าหนดแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาส ๒ 
จ านวน ๕๔ %  ไตรมาส ๔ จ านวน ๑๐๐ %  
 งบลงทุน ก่อสร้างรั้วส านักงานฯ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ เรียกท า
สัญญาแล้ว จะท า PO ได้ในสัปดาห์นี้ แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส ๒ จ านวน ๔๙ % 
  3.1.2 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ จัดที่บริเวณ
สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญทุกท่านร่วม
กิจกรรม   
  3.1.๓ การจัดงานรัฐพิธี วันพ่อขนุรามค าแหงมหาราช วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชเครื่องสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม   
  3.1.๔ การจัดงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันศุกร์ที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม   
  3.1.5 การจัดงานกาชาด มหัศจรรย์ไหมแห่งบุรีรัมย์ ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑-๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานบริเวณถนนเรียบทางรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
หน่วยงานได้ร่วมบริจาค เครื่องใช้ไฟฟ้า ๒ เครื่อง ฉลากกาชาด ๒ เล่ม รวม ๔๐ ฉบับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงาน 
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ช่วงเย็น 
  3.1.6 จังหวัดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชนนี (พอ.สว.)
ร่วมกับโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) หมู่ที่ ๗ บ้านเสม็ด ต าบลหนองเต็ง อ.กระสัง  

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา 
ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีข้อราชการเพ่ือด าเนินการ  
   ๓.๒.๑ ให้หนว่ยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตามนโยบายรายงานผลการปฏิบัติงานให้
หน่วยงานเจ้าภาพของโครงการเพื่อรวมรวมรายงานในที่ประชุม 

ธนาคารสินค้าเกษตร     รายงาน สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
เกษตรอินทรีย์ และ GAP   รายงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  
ระบบเกษตรแปลงใหญ่     รายงาน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  รายงาน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer   รายงาน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
การบริหารจัดการเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) รายงาน สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ 
เกษตรทฎษฎีใหม่     รายงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  

   ๓.๒.๒ ให้หน่วยงานเกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด รายงานปฏิทินการผลิต
พืชสัตว์ รายเดือน ( Provincial Crop Calender) ส่งให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์รวบรวมรายงาน ภายใน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  

๓.๒.๓ การเสนอพ้ืนที่ เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
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  ๓.๒.๔ โครงการเกษตรทฎษฎีใหม่ ให้หน่วยงานส่งรายชื่อเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และแยกกลุ่มเกษตรกร A B C เกษตรกร ปี ๒๕๖0 และ ปี ๒๕๖๑ 
  ๓.๓ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัด
บุรีรัมย์ ร่วมตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ หน้าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงานวัน
แรก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ และเจ้าหน้าปฏิบัติงานที่หน่วยบริการ  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้รายงาน
กรมประมง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
 ๓.4 การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
 
มติที่ประชุม         รับทราบ........................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ..   

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 - 

ระเบียบวาระท่ี 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม ประมงอ าเภอ 

 ประมงจังหวัดน าเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมทุกโครงการ  ให้กลุ่ม ประมงอ าเภอ
เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมในรายละเอียด และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  

  ๕.1 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ 
     การเบิกจ่ายงบประมาณ  รับงบประมาณ ๒,๒๔๘,๘๖๕ บาท เบิกจ่าย ๕๓๙,๘๖๘.๐๓ บาท 
คงเหลือ ๑,๗๐๘,๙๙๖.๙๗ บาท คิดร้อยละเบิกจ่าย ๒๔.๐๑ 
มติที่ประชุม         รับทราบ.............................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ..   

 ๕.2 ผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ 

1. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง  
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Level)    จ านวน  ๖๐ ราย 
พ้ืนที่ด าเนินการ อ.บ้านกรวด นางรอง ล าปลายมาศ สตึก กระสัง เมือง (อ าเภอละ 10 ราย) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกเกษตรกร (๖๐ ราย) ปจ.บร. ๖๐ ราย ๖๐ ราย 100  

๒ ชี้แจงแนะน า เตรียมความพร้อม ปจ.บร. ๖๐ ราย ๑๐ ราย 1๖  
๓ ส่งค าขอ ปจ.บร.     
๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปจ.บร.    กก.งบจังหวัด 
๕ การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร.     
๖ ตรวจติดตาม ศพก.บร.     
๗ ออกใบรับรอง ศพก.บร.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 10,800 3,352 31.08 เฉพาะที่รับโอน 
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 ๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) 
(บ้านกรวด 25 ราย,สตึก 25 ราย ,นางรอง 25 ราย,ล าปลายมาศ 25 ราย,ละหานทราย 25 ราย,กระสัง 25 ราย,
หนองก่ี 25 ราย , เมือง 25 ราย) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกเกษตรกร  ปจ.บร. ๒๐๐ราย ๒๐๐ราย 100 กก.งบจังหวัด 

๒ อบรมเกษตรกร (ครั้งที่1) ศพจ.มส.     
๓ อบรมเกษตรกร (ครั้งที่๒) ศพจ.มส.     
๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิต      กก.งบจังหวัด 
๕ ประเมินความรู้ ปจ.บร.     
๖ ถอดองค์ความรู้ ๓ ราย ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 22,500 8,634 38.37 เฉพาะที่รับโอน 
 
๓.โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 256๒  
(หนองตะลุมปุ๊ก ม.๑ ต.ล าไทรโยง อ.นางรอง พ้ืนที่ ๓๕ ไร่) 
งบอุดหนุน 175,000 บาท โอน 87,500 บาท งบด าเนินงาน โอน 44,000 บาท  

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกแหล่งน้ า ( ๑ แห่ง) ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง  ร่วมกัน 

๒ ประชาคมระดมรับฟังความคิดเห็นราษฎร ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง  30 พย.61 
๓ จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแหล่งน้ า ปจ.บร. 1 คณะ 1 คณะ   
๔ ฝึกอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ า ปจ.บร.     
๕ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ าก่อนปล่อย ศพจ.มส.      
๖ เตรียมแหล่งน้ า  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร.     
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (งบอุดหนุน ปลา) ศพจ.มส.    ร่วมกัน 
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ าหลังปล่อย  ศพจ.มส.     
๙ จัดตั้งกองทุน ปจ.บร.     
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มส.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มส.     
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มส.     
๑๓ ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มส.    ร่วมกัน 

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 131,500 12,476 9.49 เฉพาะที่รับโอน 
ประชุมปรับแผนการใช้งบอุดหนุน วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บ้านหนองตะลุมพปุ๊ก 
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 ๔.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 
งบอุดหนุนโอน 172,500 บาท งบด าเนินงาน โอน 207,000 บาท  

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 

(งบอุดหนุน)  2,500 บาท 
ปจ.บร. 23 แห่ง   กพ-มีค๖๒ 

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร 
ศูนย์หลัก ด าเนินงาน 2,000 บาท 

ปจ.บร. 6 หลักสูตร   กพ-มีค๖๒ 

๓ พัฒนา ศพก.เครือข่าย  ปี 6๒ รายใหม่ 
(งบอุดหนุน) 5,000 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง   กพ-มีค๖๒ 

๔ พัฒนา ศพก.เครือข่าย ด าเนินงาน 2,000 บาท 

ด้านประมง  ปี ๖๐  ปี 6๑ รายเก่า 
ปจ.บร. ๙๒ แห่ง   กพ-พค๖๒ 

๕ ถ่ายทอดเทคโยโลยีสู่เกษตรกร ๒๐๐ ราย/
ศพก. จ านวน 23 อ าเภอ  

ปจ.บร. 4,600 
ราย 

  พค๖๒ 

๖ จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
(Field Day) อ าเภอละ ๑ ครั้ง 3,000 บาท/ศูนย ์

ปจ.บร. 23 ครั้ง   พค๖๒ 

๗ สนับสนุนงานนโยบายรัฐบาลและตาม 
อนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ และ COO 

ปจ.บร. 23 ครั้ง ๔   

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 379,500 15,676 4.13 เฉพาะที่รับโอน 

๕. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  ปลาตะเ พียนขาว  (ต.สระทอง ๔๖ราย ต . ไทยสามัคคี  ๔  ราย  
อ.หนองหงส์) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกเกษตรกร  ๕๐ ราย (รับค าขอ) ปจ.บร. ๕๐ ราย ๕๐ ราย 100  

๒ ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม ปจ.บร. ๕๐ ราย ๕๐ ราย 100  
๓ ส ารวจข้อมูลพื้นฐานรายแปลง ปจ.บร. ๕๐ ราย ๕๐ ราย 100  
๔ ตั้งผู้จัดการแปลง ปจ.บร. 1 1 100 หก.พป. 
๕ คู่มือลดต้นทุน ปจ.บร.     
๖ อบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยง ปจ.บร. 50   ๘-๙ มค.๖๒ 
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ศพจ.มส. 50 41 82  
๘ ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มส.     
๙ การประเมินฟาร์ม ผ่านมาตรฐาน GAP ศพจ.มส. 40   กพ.-เมย. 
๑๐ ออกใบรับรองมาตรฐาน GAPแก่เกษตรกร ศพจ.มส. 40   เมย.-พค. 

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 225,000 18,352 8.16 เฉพาะที่ รั บ
โอน        
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๖. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 

 (บ้านกรวด 50 ราย,ประโคนชัย 50 ราย,นางรอง 50 ราย,ล าปลายมาศ 50 ราย,บ้านด่าน 25 ราย,เมือง 
25 ราย,สตึก 50 ราย) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกเกษตรกร  ๓๐๐ ราย ปจ.บร. ๓๐๐ ราย ๓๐๐ ราย 100 ลงในระบบ 

๒ ส่งรายชื่อให้ ศพจ.มส. ปจ.บร. ๓๐๐ ราย ๓๐๐ ราย 100  
๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ศพจ.มส.    พย.๖๑-มีค.๖๒ 
๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ศพจ.มส.    มีค.-กค.๖๒ 
5 ประเมินผลผลิต  ปี ๒๕๖๒ ศพจ.มส.     
6 ติดตามให้ค าแนะน า  ศพจ.มส.     
7 ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖๑  ปจ.บร. ๓๔๕ ราย   มค-มีค.๖๒ 
   

    

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 63,400 4,100 6.47 เฉพาะที่ รั บ
โอน  

 ๗. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต.ส าโรงใหม่ อ.ละหานทราย) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกเกษตรกร (อ.ละหานทราย) ปจ.บร. ๓๐ ราย ๓๐ ราย 100  

๒ ชี้แจงให้ความรู้ แก่เกษตรกร ปจ.บร. ๓๐ ราย ๓๐ ราย 100  
๓ มอบปัจจัยการผลิต (ปลา ๓,๐๐๐ ตัว) ศพจ.มส     
๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับค าขอ ๓ ราย ปจ.บร.     
๕ การประเมินฟาร์ม ผ่านมาตรฐานอินทรีย์ 

(มกส) กรมประมงผู้ประเมิน 
ปจ.บร.     

๖ การติดตามรายเก่าปี ๖๑ จ านวน ๒๓ ราย ศพจ.มส     
๗ การติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มส     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 12,000 10,320 86 เฉพาะที่ รั บ
โอน  
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 ๘. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ ติดตามประเมินผล ปี 61 รายละ 30บาท ปจ.บร. ๑,๙๗๗ 

ราย 
   

๒ สนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๕๖๒ 
จ านวน ๑,๙๒๙ ราย ปลา ๘๔๐ ตัว/ราย 

ศพก.บร ๑๗๗ ราย ๑๗๗ ราย  ๑,๙๒๙ ราย 
๓ ติดตามประเมินผล ปี 62 รายละ 250

บาท รวมค่าน้ ามัน 
ปจ.บร.     

๔ รับผิดชอบ พื้นที่อ าเภอล าปลายมาศ ช านิ 
๑๙๗ ราย 

ปจ.บร. ๑๗๗ ราย ๑๗๗ ราย ๑๐๐  
๕ คัดเลือกเป็นเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๓ ราย   ปจ.บร. ๓ ราย ๓ ราย ๑๐๐  
๖ สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ ๓ ราย   ปจ.บร. ๓ ราย ๓ ราย ๑๐๐   
๗ การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ 
275,300 21,664 7.87 เฉพาะที่รับโอน  

  

๙.โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (ประมงโรงเรียน ๕ แห่ง)  
(อ.นาโพธิ์ 2 แห่ง,อ.กระสัง 1 แห่ง,อ.ละหานทราย 1 แห่ง,อ.ปะค า 1 แห่ง)  

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ อบรมคณะกรรมการ แห่งละ ๑๐ ราย ปจ.บร. ๕ แห่ง ๕ แห่ง ๑๐๐  

๒ ส ารวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๕ แห่ง ๕ แห่ง ๑๐๐  
๓ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ศพก.บร     
๔ ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร.     
๕ ส่งอาหารสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ปจ.บร.     
๖ ติดตามให้ค าแนะน า ปจ.บร. ๑๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๒๕  
๗ การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ 
32,000 9,910 30.97 เฉพาะที่รับโอน  

๑๐.โครงการพัฒนาประมงโรงเรียนเพียงหลวง ๒ (สายโท ๑๒ ใต้  อ.บ้านกรวด) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ ชี้แจงโครงการ ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง   

๒ ส ารวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง   
๓ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร.     
๔ ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร.     
๕ ส่งอาหารสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ปจ.บร.     
๖ ติดตามให้ค าแนะน า ปจ.บร.     
๗ การใช้จ่ายงบประมาณ  20,000 0 0 เฉพาะที่รับโอน  
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 ๑๑.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4 ครั้ง ปจ.บร. ๔ ครั้ง ๑ ครั้ง ๒๕  

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร.     
๓ ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 

 ๑๒.การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. ศูนย์ฝึกวิลัยเกษตรเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ศพก.บร     
๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 
  
๑๓.การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. อ.บ้านกรวด 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ศพก.บร     
๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 
  
๑๔.การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องโอกาส วันประมงแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. ต.ล าไทรโยง อ.นางรอง 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ศพก.บร.     
๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 
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 ๑๕.การจัดท าแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า  พ้ืนที่อ าเภอพลับพลาชัย 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. 41 5  แผน81 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ศพก.บร. 
 

  แผนทบทวน 41 

๓ ประชาคม รับฟังความคิดเห็น ปจ.บร.     
๔  อบรมด้านกฎหมายประมง ปจ.บร.     
๕ อบรมด้านการเพาะพันธุปลา ศพก.บร.     
๖ จัดท าแหล่งอนุรักษ์ นปป.บร     
๗ ปล่อยพันธุ์ปลา ศพก.บร.  

   
๘ ติดตามให้ค าแนะน า ศพก.บร.  

   

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    ไม่มีงบ 
 

 ๑๖.การควบคุมการท าการประมง  

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย นปป.บร    ร่วมกัน 

๒ การประชาสัมพันธ์  ปจ.บร.     
๓ การสร้างเครือข่าย ปจ.บร.     
๔ การตรวจปราบปราม นปป.บร     
๕ การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ปจ.บร.     
๖ การรายงานผลคดี นปป.บร     
๗ ข้อร้องเรียน นปป.บร     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 36,900 2,904 7.87 เฉพาะที่รับโอน 
 

17.สถิติการประมง 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ ส ารวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 
ปจ.บร. 750 ตัวอย่าง    

๒ ส ารวจสถิติประมงด้านการท าการประมง ปจ.บร. 500 ตัวอย่าง    
   

1250    

 การใช้จ่ายงบประมาณ 16,300 ปจ.บร. 8,100 0 0 เฉพาะที่รับโอน 
 
 
 



~ 10 ~ 
 

18.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปจ.บร. 16,000 ราย

ราย 
   

๒   
    

 การใช้จ่ายงบประมาณ 57,300 ปจ.บร. 31,700 2,000 6.30 เฉพาะที่รับโอน 
 
งบพัฒนาจังหวัด   
โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด  สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลักการส่งเสริมการผลิตตาม
แนวทางเศรษบกิจพอเพียง        
การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการฯ    งบประมาณ 2,000,000 บาท เบิกจ่าย  147,760  บาท  คงเหลือ 
1,852,240 บาท คิดเป็นร้อยละ   7.39    

1. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย  

ที ่ กิจกรรม กลุ่ม พป. แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ การคัดเลือกเกษตรกร  พป. ,ปอ.  240 ราย 240 

ราย 
๑๐๐  

๒ ฝึกอบรมเกษตรกร พป. ,ปอ. 240 ราย   มค.๖๒ 
๓ สนับสนุนปัจจัยการผลิต พป. ,ปอ. 240 ราย    
๔ ติดตามและให้ค าแนะน า พป. ,ปอ. 240 ราย    

       

 การใช้จ่ายงบประมาณ  105,600   เบิกจังหวัด 

2. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าชุมชนจัดตั้งกองทุนฯ 

ที ่ กิจกรรม กลุ่ม บป. แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ รับสมัครและคัดเลือกแหล่งน้ าเข้าร่วม

โครงการ 
บป. ,ปอ. 23 แห่ง 23 แห่ง ๑๐๐  

๒ ประชาคมระดมรับฟังความคิดเห็นราษฎร
ในหมู่บ้าน 

บป. ๒๓ ครั้ง    
๓ จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแหล่งน้ า บป. ๒๓ ชุด    
๔ ฝึกอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ า บป. 230 ราย   มค.๖๒ 
5 ก าหนดระเบียบ กฎกติกาบริหารแหล่งน้ า บป. 23 แห่ง    
6 เตรียมแหล่งน้ า ปุ๋ยหมัก อหารธรรมชาติ บป. 23 แห่ง    
7 ท าคอกอนุบาลลูกปลา บป. 23 แห่ง     
8 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า บป.     
9 ติดตามและให้ค าแนะน า บป.      
10 จับผลผลิตสัตว์น้ า/หารายได้ บป. 23 แห่ง    
11 จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน บป. 23 แห่ง    

 การใช้จ่ายงบประมาณ  993,910   เบิกจังหวัด 
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3. กิจกรรมประมงโรงเรียนเพ่ืออาหารกลางวัน 

ที ่ กิจกรรม กลุ่ม พป. แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ ๑ การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ พป. ,ปอ. 23 แห่ง 23 แห่ง 100  

๒ จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน พป. ,ปอ. 23 คณะ 23 คณะ 100  
๓ ฝึกอบรมคณะกรรมการฯ พป. ,ปอ. 230 ราย    มค.๖๒ 
๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิต พป. ,ปอ. 230 ราย    

 ติดตามและให้ค าแนะน า พป. ,ปอ. 230 ราย    

 การใช้จ่ายงบประมาณ  280,110   เบิกจังหวัด 

 

   
มติที่ประชุม         รับทราบ............................................................................................................  
          ............................................................................................................................. ..  
 ๕.๔ ผลการปฏิบัติงานของส านักงานประมงอ าเภอ อ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 ๕.๔.๑ ส านักงานประมงอ าเภอล าปลายมาศ 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 
 ๕.๕ ส านักงานประมงอ าเภอนางรอง 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................... .......... 
 5.๖ ส านักงานประมงอ าเภอละหานทราย 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................  

 5.๗ ส านักงานประมงอ าเภอสตึก 

มติที่ประชุม .......................................................................................... .................................................. 

 5.๘ ส านักงานประมงอ าเภอบ้านกรวด 

มติที่ประชุม .............................................................................................................................................. 
 5.๙ ส านักงานประมงอ าเภอกระสัง 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................. 

 5.๑๐ ส านักงานประมงอ าเภอเมือง 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................. 
 5.๑๑ ส านักงานประมงอ าเภอหนองก่ี 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอพิจารณา 
 6.1 การฝึกอบรมเกษตรกร คณะกรรมการแหล่งน้ า โครงการพัฒนาจังหวัด  แผนการ
ฝึกอบรม  การยืมเงินอบรม  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนการฝึกอบรมที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเสนอ ให้ท าค าสั่ง
แต่งแต่งคณะท างานฝึกอบรมเกษตรกร คณะกรรมการแหล่งน้ า และให้ประมงอ าเภอ และผู้รับผิดชอบท าสัญญายืม
เงินกับประมงจังหวัด ให้เสร็จภายในวันนี้ โดยจะโอนเงินยืม ภายในวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
๗.๑ การจัดกิจกรรม สุขสันต์รับวันปีใหม่ ๒๕๖๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน มีกิจจับฉลากแลก

ของขวัญกัน สังสรรค์  

มติที่ประชุม รับทราบ....................................................................................................................... 

เลิกประชุมเวลา  :  1๓.๔๐ น. 

  

 

 

 

   
 

 

 

 

(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นางสาวภัทราวรรณ  หลับรัมย์) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 


