
ปันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.สำนัก.งาน,ประมงจังหวัดบุรีรมย์...โทร,../โทรสาร..0๔:๔..๖®.®,.๙๘๖........................................
VI บ.ร ๐๐0๗ / ๖ ๘stA................................................ว ันท ี่ ..มิ.ถนายน ๒๕๖๒................... ;.................

I

เรือง ส่งรายงาน;การ.'ประซมประจำเดือนข้าราชการแ.ละเจ้าหน้าท่ีสำนักงา.นประมง:จัง:หวัดบุรี'รมย์.................
เรียน ผู้ตรวจราซการกรมประมง เขตตรวจราชการท่ี ๑๓

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีร ัมย์ ขอส ่งรายงานการประชุมประจำเด ือนข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๔๖๒ จำนวน ๑ ชุด 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ 
ประมงจังหวัดบุรีรัมย์



รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย ์

ค รัง ที ๔/๒ <£๖๒
วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม
๑. นายสุริยันต์ วรรณวงษ์ 
๒. นายบุญธง เภาเจริญ 
๓. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ 
๔. นายสมเดช ดอกจันทร์ 
๔. นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์ 
๖. นางสาวรำไพ บุญทวี 
๗. นางสาวประภาพรรณ บุญรอด 
๘. นายอดิศร แจ่มใส 
๙. นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล 
๑๐. นายสถิตย์ ปีกกะทานัง'
๑๑. นางสาวมะลิ มาฆะมนต์
๑๒. นายโยธิน เลือดกุมภา
๑๓. นายนพรัตน์ ทองเพ่ือง
๑๔. นายนพดล มุ่งดี
๑๔. นายกรกต สุภผล
๑๖. บางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์
๑๗. นางสาวอรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธ้ี

ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ประมงอำเภอลำปลายมาศ
ประมงอำเภอสตึก
ประมงอำเภอบ้านกรวด
ประมงอำเภอกระลัง
ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง
นักวิชาการประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าหน้าท่ีธุรการ
เจ้าหน้าท่ีนันทิกข้อมูล

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายธงชัย เพ่ิมงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ะ ๐๙.๐๐ น. โดยนายสุริยันต์ วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เบ้นประธานท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
มติท่ีประชุม ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัด

บุรีรัมย์ นายบุญธง เภาเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๔๖๒ วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
มติท่ีประชุม ........................................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๓.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คร้ังท่ี ๔/๒๔๖๒ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๔๖๒

๓.๑.๑ ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย์ ตำแหน่งเดิม นักวิชาการ 
ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยแลพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพร
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๓.๑.๒ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) แผนออก 
ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านฝืงงา หมู่ท่ี ๑๒ 
ตำบลสะแกชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.๑.๓ การจัดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ท่ีวัดกลางพระอารามหลวง แต่งกายเสื้อเหลือง และจิต 
อาสา

วันอาทิตย์ท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับซมการถ่ายทอดโทรทัศน์ ท่ีหอประชุมศาลากลาง แต่งกายเส้ือเหลือง และจิตอาสา

วันจันทร์ท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพรชัยมงคล รับซมการถ่ายทอดโทรทัศน์ ที่หน้าศาลากลาง แต่งกายเต็มยศ สวมหมวก 
ประซาซนท่ัวไป เส้ือเหลือง และจิตอาสา

เชิญข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามร่างกำหนดการ 
หน่วยงานประดับธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์

๓.๑.๔ จังหวัดให้ส่วนราชการ ร่วมทำบุญสนับสนับโครงการการอุปสมบท ๑ กอง
๒,๕๐๐ บาท

๓.๒ ในรอบเดือนที่ผ่านมามืงานสำคัญชองจังหวัดมากมาย ท่ีทุกท่านไปร่วมงานท่ังท่ีอยู่สำนักงาน 
ประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอ เซ่น งานพิธีราชาพิเษกทั่ง ๓ วัน งานขึ้นเขาพนมรุ้ง งานสงกรานต์ 
งานพันธุบุรีรัมย์ งานพิธีรัชกาลท่ี ๑ งานวันพระนเรศวรมหาราช งาน Fielday การศึกษาดูงานของเกษตรกรการ 
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ งานสัมมนาธนาคารสัตว์น้ํา ขอชอบคุณทุกท่านท่ีร่วมดำเนินการ

๓.๓ การประกาศประกวดราคาซ้ือวัสดุการเกษตร อิเลคทรอนิคฃองงบพัฒนาจังหวัด ตามท่ีสำนักงาน 
ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริม การผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า 
เกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรม ส่งเสริมด้านการประมงตามวิถี 
เศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑,๕๒๓,๙๕๐ บาท (หน่ึงล้านห้าแสนสองหม่ืนสามพันเก้าร้อยห้าสิบ 
บาทถ้วน) ตามหนังสือมอบอำนาจ ท่ี บร ๐๐๑๗.๒/๑๗๙๓๓ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยกำหนดย่ืนเสนอราคา 
วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มืผู้เสนอราคา จำนวน ๖ ราย และได้พิจารณาให้ บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด 
เป็นผู้ชนะการประกวดราคาเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหจก.สิงห์ทองเกษตรกัณฑ์ ได้ย่ืนอุทธรณ์เม่ือวันท่ี ๕ 
เมษายน ๒๕๖๒ ในการประชุมพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ ของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์เห็บควรให้บริษัท วี 
ระมาศการเกษตร จำกัด เป็นผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก บริษัทา ยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ถูกต้องตามร่างชอบเขตชองงาน (TOR) และได้ส่งรายงานผลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ ข้อร้องเรียนตาม 
มาตรา ๑๑๙ กรมบัญชีกลาง ในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

๓.๔ การประกาศฤดูปลามืไฃ่กำหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น้ําจืดมืไข่ หรือวางไข่ เล้ียงตัวอ่อน 
และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไชในการทำการประมงพ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างกรมประมง 
จัดทำประกาศ

๓.๕ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมืส่วนร่วม) 
วันท่ี ๒๒-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฃอฃอบคุณทุกท่าน ท่ีร่วมให้การต้อนรับ
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ท่านรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร จิระโสภณรักษ์) ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด 
(นายเฉลิมชัย สุวรรณรัตน์) และคณะ

๓.๖ ประชุมคณะกรรมการวิซาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และด้านบริหาร 
จัดการด้านการประมง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สำนักงานประมง 
จังหวัด วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

อธิบดีกรมประมง บริบทของกรมประมงเปล่ียนแปลงไปมาก จากเติมเป็นกรมวิชาการ แต่ปัจจุบัน 
เป็นกรมท่ีต้องใช้กฎหมาย การตรวจ การออกใบอนุญาต การออกใบรับรอง มีผลในข้อกฎหมายท้ังส้ิน ท่านให้นโยบาย 
การวิจัย Routine to  Research งานที่เป็นประจำสู่งานวิจัย สอนให้ช้าราชการผืเกคิดอย่างเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผล 
เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องคอยกำกับดูแล ท่านยกตัวอย่างการประกาศฤดูปลามีไช, 
กำหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น้ําจืดมีไข่ หรือวางไข่ เล้ียงตัวอ่อน ว่าทำไมต้องกำหนดห้วงเวลา ทำไม้ต้องกำหนด 
เคร่ืองมือท่ี'ใช้ไต้ เคร่ืองมือท่ีห้ามใช้ ต้องมีเหตุผลมาจากงานวิจัย ส่ิงน้ีเป็นงานวิจัยไต้หลายเร่ือง แล้วนำมาใช้กับงานไต้ 
จริง แล้วเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การใช้ทรัพยากรก็ย่ังยืน เอาแค่เขียนหลักการและเหตุผลทำไมต้องทำเร่ืองน้ี

๓.๗ การจัดงานประกวดประชันปลากัด สัตว์นํ้าประจำชาติ บุรีรัมย์ วันท่ี ๑๗-๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ จัดที่อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ขอให้ทุกไต้ร่วมกันดำเนินการในคเงนี้ ซ่ึงจะ 
ประสานการปฏิบัติในโอกาสต่อไป

๓.๘ งานกีฬาเยาซนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ วันท่ี ๑๐-๒๐พฤษภาคม ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้า 
จัดการแข่งชัน จะมีนักกีฬา ผู้ฮกสอน เจ้าหน้าท่ี กองเชียร์ ครอบครัวของนักกีฬาเช้าในจังหวัดมากมาย ร่วมเป็นเจ้า 
บ้านท่ี ร่วมเชียร์กีฬา

๓.๙ ตัวข้ีวัดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ ๑/๒๕๖๒ ซ่ึงวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน 
ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ในรอบน้ีมี ๑๘ ตัวข้ีวัด ซ่ึงมีตกตัวข้ีวัด ๓ ตัวข้ีวัด มีเกือบตกหลายตัว แต่แก้ไขไต้ทัน และไม่มี 
คำพูดจากปากผมตำหนิใครจนถึงเดี่ยวนี้ ให้ทุกคนทบทวนการทำงาบของตนเองเพ่ือปรับปรุงในรอบหน้า จากการ 
คำนวณเบ้ืองต้นจะไต้คะแนนประมาณ ๘๗ คะแนน คิดแบบเช้าช้างตัวเอง ทำให้เสียโอกาสหลายอย่าง ไม่โทษใคร 
สรุปบทเรียนในคราวน้ีจะต้องมีการปรับแผน วิธีการทำงาน ท่ีจะปฏิบัติในรอบท่ี ๒/๒๕๖๒ คราวน้ีทุกคบไต้คะแนน 
น้อยเท่ากับผม แต่คราวน้ีผมจะยังไม่ส่งเงินเดือนท่ีเหลือคืนจังหวัด จะพยายามปรับให้เงินอยู่ท่ีสำนักงานๆ แต่คราว 
หน้าหากขาดซ่ึงความร่วมมือการทำงานท่ีไม่เต็มท่ี ละหลวม ผมจะดำเนินตามท่ีควรจะเป็นตามอำนาจหน้าท่ี

๓.๑๐ ระเบียบปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีกรมบัญชีกลาง หรือกรมประมง แจ้งเวียน ให้กลุ่มบริหาร 
และยุทธศาสตร์ รวบรวมระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีกรมบัญชีกลาง หรือกรมประมง แจ้งเวียน และสรุปให้ท่ี 
ประชุมทราบทุกเดือน เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทราบ ไต้ปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับพัสดุ เข่นเป็นกรรมการร่าง 
ขอบเขตงาน กรรมการพิจารณาผล กรรมการตรวจรับ

มติท่ีประชุม ..............................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๕  รายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม ประมงอำเภอ
ประมงจังหวัดนำเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมทุกโครงการ ให้กลุ่ม ประมงอำเภอ 

เจ้าหน้าท่ี เพ่ิมเติมในรายละเอียด และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)



๕.!ร, การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕'๖๒ (ผู้รับผิดขอบ ะ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
การเบิกจ่ายงบประมาณ ถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒_______________ ______

ท ี่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ดำเนินการ

๑ งบลงทุน ๑๗๔,๒๐๐ ๑๗๔,๒๐๐ ๑๗๔,๒๐๐ ๐ ๑๐๐
๒ งบอุดหนุน ๓๗๓,๕๐๐ ๓๗๓,๕๐๐ ๓๔๗,๕๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๙๓.๐๔
๓ งบดำเนินงาน ๔,๑๕๙,๗๖๓ ๔1๑๕๙,๗๖๓ ๒,๒๔๕,๔๘๐.๒๘ ๑,๙๑๔,๒๘๒.๗๒
(si งบประจำ

รวม ๔,๕๓๒,๔๖๓ ๔,๕๓๒,๔๖๓ ๒,๕๙๒,๑๘๐.๒๘ ๑1๙๔๐,๒๘๒.๗๒ ๕๗.๑๙
ตํ่ากว่าเปีาหมาย -๒.๘๑ % 
มติท่ีประชุม

๕.๒ ผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
๑. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง (ผู้รับผิดขอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Level) จำนวน ๖๐ ราย
พ้ืนท่ีดำเนินการ อ.บ้านกรวด นางรอง ลำปลายมาศ สตึก กระสัง เมือง (อำเภอละ ๑๐ ราย)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหต
๑ คัดเลือกเกษตรกร (๖๐ ราย) ปจ.บร. ๖๐ ราย ๖๐ ราย ๑๐๐
b ข้ีแจงแนะนำ เตรียมความพร้อม ปจ.บร. ๖๐ ราย ๖๐ ราย ๑๐๐
๓ ส่งคำขอ ปจ.บร. ๖๐ ราย ๖๐ ราย ๑๐๐
(ริ̂ สนับสบุนบิจจัยการผลิต ปจ.บร. กก.งบจ ังห ว ัด

๕ การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร.
๖ ตรวจติดตาม ศพก.บร.
๗ ออกใบรับรอง ศพก.บร.

การใช้จ่ายงบประมาณ(โอนท้ังปีแล้ว) ปจ.บร. ๒๑,๕๐๐ ๑ (ริ̂ , ๑ฅ)& ๖๕.๙๓ เฉพาะทีรับโอบ
แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมเกษตรกร วันท่ี ๒๐วอ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อ.สตึก อ.บ้านกรวด

๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) (ผู้รับผิดซอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ) (อ.บ้าน 
กรวด ๒๕ ราย,อ.สตึก ๒๕ ราย ,อ.นางรอง ๒๕ ราย,อ.ลำปลายมาศ ๒๕ ราย,อ.ละหานทราย ๒๕ ราย,อ.กระลัง ๒๕ 
ราย,อ.หนองก่ี ๒๕ ราย , อ.เมือง ๒๕ ราย)
ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

ดำเนินการ
๑ คัดเลือกเกษตรกร ปจ.บร. ๒๐๐ราย ๒๐๐ราย ๑๐๐ กก.งบจังหวัด
๒ อบรมเกษตรกร (คร้ังท่ี๑) ศพจ.มค. ๒๐๐ราย ๑๐๐ราย ๕๐ กพ.
๓ อบรมเกษตรกร (คร้ังท่ี๒) ศพจ.มค. พค.



(รี! สนับสนุนบิจจัยการผลิต กก.งบจังหวัด
๕ ประเมินความรู้ ปจ.บร.
๖ ถอดองค์ความรู้ Smart farmer ต้นแบบ ปจ.บร. ๓ ราย

การใช้จ่ายงบประมาณ(โอนท้ังปีแล้ว) ปจ.บร. ๕๐,๐๐๐ ๑ GLjC&Is) qD ๒๙.๑๒ ยอดโอนทั้งปี

๓. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง จ ๒<£๖๒ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
(หนองตะดุมปุก ม.๑ ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง พ้ืนท่ี ๓๕ ไร่)
งบอุดหนุน ๑๗๕,๐๐๐ บาท โอน ๑๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๘๕,๐๐๐ บาท

ท ี่ กิจกรรม หน่วย 
ดำเนินการ

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ คัดเลือกแหล่งน้ํา ( ๑ แห่ง) ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง ร่วมกัน
๒ ประชาคมระดมรับฟ้งความคิดเห็นราษฎร ปจ.บร. ๑ ค รัง ๑ ค รัง ๓๐ พย.๖๑
๓ จัดท้ังคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแหล่งน้ํา ปจ.บร. ๑ คณะ ๑ คณะ
(รี! ประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ํา ปจ.บร. ๑ ค รัง ๑ ค รัง
๕ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ําก่อนปล่อย ศพจ.มค. ๑ ค รัง ๑ ค รัง
๖ เตรียมแหล่งน้ํา อาหารธรรมชาติ ปจ.บร. ๑ ค รัง ๑ ค รัง ๘ จด
๗ สนับสบุนปิจจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค. ๘๒,๗๐๐ ตัว ๘๒,๗๐๐ ตัว ๗ ม.ค.๖๒
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ําหลังปล่อย ศพจ.มค.
๙ จัดท้ังกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร. ๗๗ ราย
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.
ร) (รี) ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.
๑๓ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ร่วมกัน

การใช้จ่ายงบประมาณ(โอนท้ังปีแล้ว) ปจ.บร. ๒๘๕,๐๐๐ ๒๑๐,๑๐๖ ๗๓.๗เอ เหลือ ๗๔,๘๙๔
งบอุดหนุน เบิกจ่ายหมดแล้ว ๑๗๕,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๑๔,๑๕๖ บาท
เพ่ิมยอดการเบิกจ่าย กิจกรรมอนุบาลปลาในคอก บ่อดิน การเบิกจ่ายธนาคารสัตว์น้ําคิดเฉพาะยอดงบดำเนินงาน

๑.ข้อมูลพ้ืนฐาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสบุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีส่วนร่วม) ช่ือบ้าน 
หนองตะลุมปุก หมู่ท่ี ๑ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนครัวเรือน ๒๐๙ ครัวเรือน จำนวน 
ประซากร ๕๗๖ ราย นายลมัย ธรรมสูต ประธานกรรมการ

๒.ดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับลนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ําแบบมีส่วนร่วม)
คณะกรรมการ ๑๕ ราย สมาซิกโครงการ ๗๗ ราย 

๓.แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ 
๑.ขุดบ่อเล้ียงปลาดุกบ๊ักอุย จำนวน ๓ บ่อ 
๒.สร้างคอกเล้ียงปลานิล ๑ คอก ขนาด 
๓.สร้างกระชังอนุบาลลูกปลา ๓ กระชัง



๔.สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ ๘ จุด 
๔.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองตะสุมปัก

๔.ผลการดำเนินงานปี ๒๔๖๒ 
๑.ขุดบ่อแล้วเสร็จ จำนวน ๓ บ่อ
๒.สร้างคอกเล้ียงปลานิล จำนวน ๑ คอก
๓.สร้างกระซังอนุบาลลูกปลา จำนวน ๓ กระซัง 
๔.สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ จำนวน ๘ จุด

ขนาดบ่อ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๑.๔๐ เมตร 
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร 

ขนาด ๔*๔ จำนวน ๒ กระซัง ๔*๔ จำนวน ๑ กระซัง
ในหนองตะสุมปัก ๔ จุด และบ่อดินเล้ียงปลาดุก‘บกอุย ๓ จุด

๔.ปล่อยพันธุปลา วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๔๖๒ จำนวนท้ังหมด ๘๒,๗๐๐ ตัว ได้แก่
- ปลาสวาย จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว
- ปลาย่ีสกไทย จำนวน ๑,๒๐๐ ตัว
- ปลานิล จำนวน ๒๘,๐๐๐ ตัว
- ปลาตะเพียน จำนวน ๑๗,๔๐๐ ตัว
- ปลาไน จำนวน ๓๔,๐๐๐ ตัว

๖.ปล่อยพันธุปลาคุก,บกอุย วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๔๖๒ ขนาด ๒ น้ิว จำนวน ๑๖,๐๐๐ ตัว (๒ บ่อ) บ่อละ ๘,๐๐๐ ตัว

๔.การบ่ล่อยพันธุปลาในแหล่งน้ําขุมชนเป้าหมายท่ีฝานมา 
ปี ๒๔๖๐ ปล่อยพันธุปลาตะเพียน และปลาบึก จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว
ปี ๒๔๖๑ โครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําแหล'งน้ิาขุมซน งบประมาณปี ๒๔๖๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 

๖.จับผลผลิต
ปี ๒๔๔๘ มิการขายบัตรหว่านแห รายได้ ๒๔,๐๐๐ บาท 
รูปแบบการจับ เข่น ขายบัตร ขายเหมา 
ปี ๒๔๖๒ มีการขายบัตรหว่านแห รายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
รูปแบบการจับ เข่น ขายบัตร 

๗.ข้ึนทะเบียนองค์กรขุมซนประมงท้องถ่ิน 
: กลุ่มธนาคารสินค้าเกษตรบ้านหนองตะสุมปัก จำนวนสมาซิก ๗๗ ราย

๔.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม 
อาชีพการประมง)
(งบอุดหนุนโอนคร้ังแรก ๑๗๒,๔๐๐ บาท) (โอนคร้ังท่ีสอง ๒๖,๐๐๐ บาท) (งบดำเนินงาน โอน ๔๑๔,๐๐๐บาท) 
(คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี โอน ๘,๐๐๐ บาท) (วันประมงแห่งชาติโอน ๔,๐๐๐ บาท) รวม ๖๒๔,๔๐๐ บาท (ดำเนินการ 
เบิกจ่ายงบอุดหนุนคร้ังแรกหมดแล้ว ๑๗๒,๔๐๐ บาท)

ท ี่ กิจกรรม หน่วย 
ดำเนินการ

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 
(งบอุดหนุน) ๒,๔๐๐ บาท

ปจ.บร. ๒๓ แห่ง ๒๓ แห่ง ๑๐๐ ก.พ.-มี.ค.๖๒

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร 
ศูนยหลัก ดำเนินงาน ๒ ,๐ ๐ ๐  บาท

ปจ.บร. ๖ หลักสูตร ๒๓ แห่ง ๑๐๐ ก.พ.-มีค๖๒

๓ พัฒนา ศพก.เครือข่าย ปี ๖๒ รายใหม่ 
(งบอุดหนุน) ๔,๐๐๐ บาท

ปจ.บร. ๒๓ แห่ง ๒๓ แห่ง ๑๐๐ ก.พ.-มีค๖๒



๑’ พฒนา คพก.เครอซาย คำเนินงาน ๒,0๐0 'บาท 
ด้านประมง ปี ๖๐ ปี ๖๑ รายเก่า

ปจ.บร. ๙๒ แห่ง ๙๒ แห่ง ๑๐๐ ก.พ.-พ.ค.๖๒

๕ ถ่ายทอดเทคโยโลยีสู่เกษตรกร ๒๐๐ ราย/ 
ศพก. จำนวน ๒๓ อำเภอ

ปจ.บร. ๔,๖๐๐ 
ราย

๔๐๐ ราย ๘.๖๙ พ.ค.๖๒

๖ จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
( F i e l d  D a y )  อาเภอละ ๑  ครง ๓,0 0๐ บาท/ศ ูนย ์

ปจ.บร. ๒๓ ครัง ๒ คร้ัง ๘.๖๙ พ.ค.๖๒

๗ สนับสนุนงานนโยบายรัฐบาลและตาม 
อนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ และ C 00

ปจ.บร. ๒๓ ครัง ๖ คร้ัง ๒๖.๐๘

การใซ้จ่ายงบประมาณ(โอนท้ังปีแล้ว) ปจ.บร. ๖๑๒,๔๐๐ ๔๘๙,๐๙๘ ๗๘.๘๔ ๑๒๓,๔๐๒
๔. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ปลาตะเพ ียนขาว (ต.สระทอง ๔๖ราย ต.ไทยสามัคคี ๔ ราย 
อ.หนองหงส์) (ผู้รับผิดซอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วย 
ดำเนินการ

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ คัดเลือกเกษตรกร ๔๐ ราย (รับคำขอ) ปจ.บร. ๔๐ ราย ๔๐ ราย ๑๐๐
๒ กิจกรรมท่ี ๑ เตรียมการ

ทำข้อมูลรายบุคคล ปจ.บร. ๔๐ ราย ๔๐ ราย ๑๐๐
ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม ก่อน ปจ.บร. ๔๐ ราย ๔๐ ราย ๑๐๐
ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม หลัง ปจ.บร. ๔๐ ราย ๔๐ ราย ๑๐๐
ต้ังผู้จัดการแปลง ปจ.บร. ๑ ๑ ๑๐๐ หก.พป.

๓ จัดทำแผนพัฒนารายแปลง ปจ.บร. ๔๐ ราย ๔๐ ราย ๑๐๐
(sL พัฒนาองค์ความรู้ ปจ.บร. ๔๐ ราย ๔๐ ราย ๑๐๐
๕ สนับสบุนปัจจัยการผลิต

สนับสบุนจุลินทรีย์ ปม ๑ ปจ.บร. ๑ ค รัง ๔๐๐ ๔๐
สนับสบุนสัตว์น้ําพันธุดี ศพจ.มค. ๔๐ ๔๑ ๘๒

๖ ส่งเสริมการตลาด ปจ.บร.
๗ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่า

ส่งเสริมยก'ระดับมาตรฐานสินค้า (GApm มประมง) ปจ.บร. ๔๐ ราย
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า(GApnuiประมง) ศพจ.มค. ๔๐ ราย
ให ้การรับรองมาตรฐานสินค้า (GAPn? ม'ประมง) ศพจ.มค. ๔๐ ราย

๙ ติดตามและประเมินผล ศพจ.มค. ๑๒ ๖ ๔๐
การใข้จ่ายงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ (แปลง 
ใหญ่ ๓๔๐,๐๐๐บาทบริหารสำนักงาน 
๑๑๐,๐๐๐) (โอนท้ังปีแล้ว)

ปจ.บร. ๔๔๐,๐๐๐ ๓๑๑,๒๙๓ ๖๙.๑๘



ศึกษาดูงาน ของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ตามกำหนดเดิม ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ กรมประมงไม่อนุมัติ 
เนื่องจากอยู่ในห้วงการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทน จืงฃออนุมัติ1โปอีกคร้ัง ช่วงหลังเลือกตั้ง เป็นวันท่ี ๔-๔ เมษายน 
๒๔๖๒

ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒.ลดต้นทุนการผลิต โดยลดต้นทุบการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๓.ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยการผลิตท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ปีแรกไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ (๓๐ ราย) เพ่ิมมูลค่าสินค้า
๔.มีตลาดจำหน่ายผลผลิต โดยวางแผนการผลิต การตลาดไต้ด้วยตนเอง

จำหน่ายสินค้าไต้ราคาสูงข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ 
๔.เสริมสร้างการรวมกลุ่ม โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มมีความเข้มแข็ง

๖. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) (บ้านกรวด ๔๐ ราย,ประโคนชัย ๔๐ ราย 
/นางรอง ๔๐ ราย,ลำปลายมาศ ๔๐ ราย,บ้านด่าน ๒๔ ราย,เมือง ๒๔ ราย,สตึก ๔๐ ราย)
(ผู้รับผิดซอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ คัดเลือกเกษตรกร ๓๐๐ ราย ปจ.บร. ๓๐๐ ราย ๓๐๐ ราย ๑๐๐ ลงในระบบ
๒ ส่งรายข่ือให้ ศพจ.มส. ปจ.บร. ๓๐๐ ราย ๓๐๐ ราย ๑๐๐
๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา ศพจ.มค. ๓๐๐ ราย ๓๐๐ ราย ๑๐๐ พ.ย.๖ ๑ - ม.ค.๖๒
(ริน่ื สนับสบุน ปลา อาหารปลา มูลไก่ ศพจ.มค. ๓๐๐ ราย ๖๒ ราย ๒๐.๖๗ เดือนละ ๖ ๐ ราย
๔ ประเมินผลผลิต ปี ๒๔๖๒ ศพจ.มค.
๖ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๓๐๐ ราย
๗ ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖๑ ปจ.บร. ๓๔๔ ราย
๘ คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง ปจ.บร. ๓ ราย ๑๔ พ.ค.

การใช้จ่ายงบประมาณ(โอนท้ังปีแล้ว) ปจ.บร. ๑๒๖,๘๐๐ ๒๒,๖๔๘ ๑๗.๘๗ .หลอ๑๐๔,ร)๔๒

๗. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย)
(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วย 
ดำเนินการ

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ คัดเลือกเกษตรกร (อ.ละหานทราย) ปจ.บร. ๓๐ ราย ๓๐ ราย ๑๐๐
๒ ช้ีแจงให้ความรู้ แก,เกษตรกร ปจ.บร. ๓๐ ราย ๓๐ ราย ๑๐๐
๓ มอบปัจจัยการผลิต (ปลา ๓,๐๐๐ ตัว) ศพจ.มค. ๓๐ ราย มิ.ย.
<si สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม รับคำขอ ๓ ราย ปจ.บร. ๓ ราย เข้าประขม FC



๕ การประเมินฟาร์ม ผ่านมาตรฐานอินทรีย์ 
(มกส) กรมประมงผ้ประเมิน

กมป.

๖ การติดตามรายเก่าปี ๖๑ ศพจ.มค. ๒๓ ราย
๗ การติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค.

การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๗๐,๐๐๐ ๔๑,๗๖๔ ๔๙.๖๖
ตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตร กำหนดตรวจการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยเตรียมความ 

พร้อมรับการตรวจ

๘. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๒ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วย 
ดำเนินการ

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ ติดตามประเมินผล ปี ๖๑ รายละ ๓๐บาท ปจ.บร. ๑,๙๗๗ ราย ๑,๙๗๗ ๑๐๐ ๔๐๐ตัว/ราย
๒ คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๔๖๒ ศพจ.มค. ๑,๙๒๙ ราย ๒,๐๘๐ ๑๐๐ ๘๔๐ตัว/ราย
๓ ติดตามประเมินผล ปี ๖๒ รายละ ๒๔๐ บาท ปจ.บร.
(ร1 คัดเลือกเกษตรกรพ้ืนที่อำเภอสำปลายมาศ 

๑๔๔ ราย ชำนิ ๘๘ ราย
ปจ.บร. ๒๓๒ ราย ๒๓๒ ราย ๑๐๐

๔ ลงข้อมูลในระบบ ปจ.บร. ๒๓๒ ราย ๒๓๒ ราย ๑๐๐
๖ มอบปัจจัยการผลิต ศพก.บร. ๑,๙๒๙ ราย พค.-กค.
๗ คัดเลือกเป็นเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๑๐ 

ราย รายท่ี ๑-๓ สนับสนุน
ปจ.บร. ๓ ราย

๘ สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ ๓ ราย ปจ.บร. ๓ ราย รอแผน จาก  เกษ ตรกร

การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่าย ๖๔๑,๐๖๐ ๒๓๔,๑๙๔.๖๔ ๓๖.๔๓ ๔๑๘,๒๒๔.๓๔
พ้ืนท่ีโครงการ อำเภอชำนิ จำนวน ๘๘ ราย อำเภอลำปลายมาศ จำนวน ๑๔๔ ราย

กรมประมง ประสงค์ไห้สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงานยกระดับเกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่ด ้าน  

การประมง จังหวัดละ ๓ ราย เพ่ือสามารสพัฒนา'โปเป็นศนย์เรียนรู'ด้านการ'ประมงตามแนวปรัชญาเศรษ5กิจพอเพียง
'ง  ‘บ

ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จ จึงให้ประมงอำเภอได้คัดเลือกและเสนอเกษตรกรต้นแบบ ประมงอำเภอละ ๒ ราย ตาม 
แบบประเมินการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ (ตามแบบฟอร์มท่ี ๑) จัดส่งสำนักงานฯ ภายในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒

๙.โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ประมงโรงเรียน ๕ แห่ง) (อ.นาโพธ้ิ ๒ แห่ง,อ.กระลัง ๑ แห่ง, 
อ.ละหานทราย ๑ แห่ง,อ.ปะคำ ๑ แห่ง) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ อบรมคณะกรรมการ แห่งละ ๑๐ ราย ปจ.บร. ๔ แห่ง ๔ แห่ง ๑๐๐
๒ สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๔ แห่ง ๔ แห่ง ๑๐๐



~ ๑๐ ~

๓ ผลิตพันธุสัตว์น้ํา ปลากินพืช ๔๐,๐๐๐ ตัว ศพก.บร ศพก.บร ปรับเป็นปลาดุก
(ริ! ส่งมอบพันธุสัตว์น้ํา ปจ.บร.
๔ ส่งอาหารสัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ส่ง มีค.
๖ ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. ๑๒ ครัง ๓ ค รัง ๒๔

การใช้จ่ายงบประมาณ (โอนท้ังปีแล้ว) การใช้จ่าย ๗๑,๑๐๐ ๑๖,๗๔๖ ๒๓.๔๔ เหลือ ๔๔,๓๔๔
๑๐.โครงการพัฒนาประมงโรงเรียนเพียงหลวง ๒ (สายโท ๑๒ ใต้ อ.บ้านกรวด) (ผู้รับผิดซอบ : กลุ่มพัฒนาและ 
ส่งเสริมอาชีพการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ ช้ีแจงโครงการ ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง
๒ สำรวจความต้องการชองโรงเรียน ปจ.บร. ๑ ครัง ๑ ครัง
๓ จัดซ้ือพันธุสัตว์น้ํา ปจ.บร.
(ร! ส่งมอบพันธุสัตว์น้ํา ปจ.บร.
๔ ส่งอาหารสัตว์น้ํา และปัจจัยการผลิต ปจ.บร.
๖ ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร.

การใช้จ่ายงบประมาณ(โอนท้ังปีแล้ว) ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ เฉพาะที่ร ับโอน

๑๑.'โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  ๆ (ผู้รับผิดขอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

ดำเนินการ
๑ ออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี ๔ คร้ัง ปจ.บร. ๔ คร้ัง ๑ ครัง ๒๔
๒ ผลิตพันธุสัตว์น้ํา ปจ.บร.
๓ ส่งมอบพันธุสัตว์น้ํา ปจ.บร.

การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๘,๐๐๐ ๐ ๐ งบ ศพก.
๑๒.การจัดงานพิธีปล่อยพันธุสัตว์น้ํา เน่ืองโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวซิราลงกร บดินทรเทพยวรางคูร วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๒ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ คัดเลือกพ้ืนท่ี ปจ.บร. ศูนย์ผีเกวิสัยเกษตรเทคโนโลยีบุรีรัมย์
๒ ผลิตพันธุสัตว์น้ํา ศพก.บร
๓ จัดเตรียมสถานท่ี มวลซน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.
(ร! ประสานงาน พิธีการ ปจ.บร.

การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. เฉพาะที่ร ับโอน



~  (ร)(ร) ~

๑๓.การจัดงาบพิธีปล่อยพันธุสัตว์น้ํา เน่ืองโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ๋
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ คัดเลือกพ้ืนท่ี ปจ.บร. อ.บ้านกรวด
๒ ผลิตพันธุสัตว์น้ํา ศพก.บร
๓ จัดเตรียมสถานท่ี มวลซน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.

ประสานงาน พิธีการ ปจ.บร.
การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. เฉพาะที่ร ับโอน

๑๔.การจัดงาบพิธีปล่อยพันธุสัตว์นํ้า เน่ืองโอกาส วันประมงแห่งชาติ วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๒
(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ คัดเลือกพ้ืนท่ี ปจ.บร. ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง
๒ ผลิตพันธุสัตว์น้ํา ศพก.บร.
๓ จัดเตรียมสถานท่ี มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.
( ประสาบงาน พิธีการ ปจ.บร.

การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๔1๐๐๐ ๐ ๐ งบ ศพก.

๑๔.การจัดทำแหล่งที่รักษาพันธุสัตว์นํ้า พ้ืนท่ีอำ๓ อพลับพลาชัย (แหล่งอนุรักษ์ปลาร้อง)
(ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ คัดเลือกพ้ืนท่ี ปจ.บร. ๔๑ ๔ น)พ‘น
๒ ผลิตพันธุสัตว์น้ํา ศพก.บร. นผ,น'ทบทวน ๔๑
๓ ประชาคม รับฟ้งความคิดเห็น ปจ.บร.
(รีน่ื อบรมด้านกฎหมายประมง ปจ.บร.
๔ อบรมด้านการเพาะพันธุปลา ศพก.บร.
๖ จัดทำแหล่งอนุรักษ์ นปป.บร
๗ ปล่อยพันธุปลา ศพก.บร.
๘ ติดตามให้คำแนะนำ ศพก.บร.

การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ไม่มีงบ



๑๖.การควบคุมการทำการประมง (ผู้รับผิดชอบ ะ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

ดำเนินการ
๑ จดทะเบียนผู้ทำการประมง ๔๘,๐๐๐ บ. ปจ.บร. ๘ คร้ัง
๒ จัดทำพิกัดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตว์บ้ํา ๑๗.๙๙๐.บ ปจ.บร. ๔๑ แห่ง ๔
๓ กำกบ ดูแล การเพาะเล้ียงสัตว์1น้ําควบคุม๘,๐๐๐. ปจ.บร. ๖ คร้ัง ๑

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปจ.บร. ๑ ค รัง
๓ การสร้างเครือข่าย ปจ.บร.
๑! การตรวจปราบปราม นปป.บร
๔ การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ปจ.บร.
๖ การรายงานผลคดี นปป.บร
๗ ข้อร้องเรียน นปป.บร

การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๗๓,๙๙๐ ๑๒,๔ ๑๗.๐๑ .หลอ ๖๑,๔๐๔
การติดตามการประกาคพ้ืนท่ีเหมาะสมในการเล้ียงปลาในกระซัง ท่ีส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการ 

เสนอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีประกาศเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตว์น้ํา
๑๗.สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
๑ สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเล้ียงสัตว์ ปจ.บร. ท1๕๐ ตัวอย่าง ๗๗๐ บันทึกในระบบ
๒ สำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ปจ.บร. ๔๐๐ ตัวอย่าง ๔๒๘

๑๒๔๐
การใช้จ่ายงบประมาณ (โอนท้ังปีแล้ว) ปจ.บร. ๑๖,๓๐๐ Cs,๑!£ร๋ึ0 ๔๒.๐๒ .หลือ ๗,๘๒๐

๑๘.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง )

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปจ.บร. ๑๖,๐๐๐ ราย ๒,๑๑๑ บันทึกในระบบ
๒

การใช้จ่ายงบประมาณ (โอนท้ังปีแล้ว) ปจ.บร. ๔๗,๓๐๐ ๑๐,๖๗๒ ๑๘.๖๒ ๔๖,๖๒๘

๑๙.โครงการไทยนิยมยั่งยืน การบันข้อมูลเกษตรกรในระบบ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

ท ี่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหต
๑ บันข้อมูลเกษตรกรในระบบ ปจ.บร. อ,๗๐๐ ราย ๒,๑0๑! บันทึกในระบบ
๒ เหลือ ๔๙๖ ราย

การใช้จ่ายงบประมาณ (โอนท้ังปีแล้ว) ปจ.บร. ไม่มี ๐ ๐



— ๑๓ ~

งบ ฟ ั ฒ น หวด
โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลักการส่งเสริมการผลิตตาม 
แนวทางเศรษบกิจพอเพียง

การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการฯ งบประมาณ ๒,0๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๘๘,๒๔๔ บาท คงเหลือ 
๑,๗๔๙,๘๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๒

การจัดซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนแก,เกษตรกร แหล,งน้ํา ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding) อยู่ระหว่างอุทธรณ์ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห้ทองการเกษตรภัณฑ์ ได้ย่ืนอุทธรณ์ ในการ 
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบ 
อุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง (อธ ๒) ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ส่งทางไปรษณีย์ และถึงสำนักงานประมงจังหวัด 
บุรีรัมย์

วันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ คณะกรรมการพิจารณาผล ไม,เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์

๑. กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพี่อผลิตอาหารประมงปลอดภัย (ผู้รับผิดชอบ ะ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
การประมง)

ท ี่ กิจกรรม กลุ่ม พป. แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ การคัดเลือกเกษตรกร พป. .ปอ. ๒๔๐ ราย ๒๔๐ ราย ๑๐๐
b ผิกอบรมเกษตรกร พป. .ปอ. ๒๔๐ ราย ๒๔๐ ราย ๑๐๐ ม.ค.๖๒
๓ สนับสนุนบิจจัยการผลิต พป. .ปอ. ๒๔๐ ราย
(sL ติดตามและให้คำแนะนำ พป. .ปอ. ๒๔๐ ราย

การใช้จ่ายงบประมาณ ๗๒๔,๙๘๐ ๘๒,๑๐๐ ๑๑.ถา๑ เบิกจังหวัด
๒. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําชุมชนจัดตั้งกองทุนฯ(ผู้รับผิดชอบ ะ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

ท ี่ กิจกรรม กลุ่ม บป. แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
คำเนินการ

๑ รับสมัครและคัดเลือกแหล่งน้ําเข้าร่วม บป. .ปอ. ๒๓ แห่ง ๒๓ แห่ง ๑๐๐
๒ ประชาคมระดมรับพิงความคิดเห็นราษฎร บป. ๒๓ ครัง ๒๓ แห่ง ๑๐๐
๓ จัดต้ังคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแหล่งน้ํา บป. ๒๓ ซด ๒๓ ซด ๑๐๐
(sL ผิกอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ํา บป. ร๓๐ ราย ๒๓๐ ราย ๑๐๐ ม.ค.๖๒
๔ กำหนดระเบียบ กฎกติกาบริหารแหล,งน้ํา บป. ๒๓ แห่ง ๒๓ แห่ง ๑๐๐
๖ เตรียมแหล1ง'นา ปุยหมัก อหารธรรมชาติ บป. ๒๓ แห่ง
๗ ทำคอกอนุบาลลูกปลา บป. ๒๓ แห่ง
๘ ปล่อยพันธุสัตว์น้ํา บป.
๙ ติดตามและให้คำแนะนำ บป.
๑๐ จับผลผลิตสัตว์น้ํา/หารายได้ บป. ๒๓ แห่ง
๑๑ จัดต้ังกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน บป. ๒๓ แห่ง

การใช้จ่ายงบประมาณ ๙๙๓,๙๑๐ ๑๒๓,๓๘๐ ๑1£).(รี̂๑ เบิกจังหวัด



๓ .  กิจกรรมประมงโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน (ผู้รับผิดชอบ ะ กลุ่มพัฒนาและส่งเลริมอาชีพการประมง)

ท ี่ กิจกรรม กลุ่ม พป. แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
ดำเนินการ

๑ การคัดเลือกโรงเรียนเช้าร่วมโครงการ พป. 1ปอ. ๒๓ แห่ง ๒๓ แห่ง ๑๐๐
๒ จัดต้ังคณะกรรมการประมงโรงเรียน พป. 1ปอ. ๒๓ คณะ ๒๓ คณะ ๑๐๐
๓ ผิกอบรมคณะกรรมการๆ พป. .ปอ. ๒๓๐ ราย ๒๓๐ ๑๐๐ ม.ค.๖๒
(รั̂ สนับสนุน'บีจจัยการผลิต พป. .ปอ. ๒๓๐ ราย
๕ ติดตามและให้คำแนะนำ พป. .ปอ. ๒๓๐ ราย

การใช้จ่ายงบประมาณ ๒๘๐,๑๑๐ ๗๗,๕๕๒ ๒๗.๖๙ เบิกจังหวัด

มติท่ีประชุม รับทราบ

๕.๔  ผลการปฏิบัติงานชองสำนักงานประมงอำเภอ อ่ืน  ๆในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

๕ .๔ .๑ สำนักงานประมงอำเภอลำปลายมาศ
มติท่ีประชุม ................................ ..............................................................................................................

๕ .๕  สำนักงานประมงอำเภอนางรอง
มติท่ีประชุม ............................................................................................................................................

๕.๖ สำนักงาบประมงอำเภอละหานทราย
มติท่ีประชุม ............................................................................................................................................

๕.๗ สำนักงานประมงอำเภอสตึก

มติท่ีประชุม ............................................................................................................................................
๕.๘ สำนักงานประมงอำเภอบ้านกรวด

มติท่ีประชุม ..............................................................................................................................................
๕.๙ สำนักงานประมงอำเภอกระลัง

มติท่ีประชุม ..............................................................................................................................................
๕.๑๐ สำนักงานประมงอำเภอเมือง

มติท่ีประชุม ..............................................................................................................................................
๕.๑๑ สำนักงานประมงอำเภอหนองก่ี

มติท่ีประชุม .......................... ...................................................................... .............................................

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเลนอพิจารณา
๖.๑ การจัดทำแผนงานงบประมาณเสนอ ของบประมาณจังหวัด ให้ทุกคนได้คิดโครงการไว้ 

หาพ้ืนท่ีไว้ แล้วมาทำแผนงานโครงการด้วยกัน ทำอย่างคนมืประสบการณ์ ทำเต็มท่ีแล้วจะได้หรือไม่ ถือว่าทำดีแล้ว 
ตัวช้ีวัดน้ีน่าจะวัดใบปีต่อไปอีก อย่างน้อยให้ได้ ๓ คะแนน อยากให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในเรื่องนี้ ช่วง



เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราได้เลือกตั้ง มีพรรคหนึ่งที่หักปากกาเซียน คืออนาคตใหม่ ท่ีได้ ส.ส.มาก แบบไม่น่าเช่ือ 
ผมอยากได้คนรุ่นใหม่ คิดใหม่ ทำงานกับผม ไม,อยากได้คบรุ่นใหม่แต่คิดแบบเก่าๆ การทำงานจะเก่งขนาดไหนขาดซ่ึง 
ความเป็นทีม ก็ยากที่สำเร็จ คำว่าทีมไม่ได้หมายความว่าทำเหมือนกันทำพร้อมกันทุคน แต่การทำตามหน้าที่ 
ตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ ดูอย่างทีมฟุตบอล คงไม่ต้องเป็นกองหน้าทุกคน มีทุกตำแหน่ง แกร่งทุกตำแหน่ง ทำงาน 
เก้ือหนุนกัน ไม่อุ้มไม่เล้ียงบอล หน้าท่ีของประมงจังหวัดจัดทำระบบการทำงานในทุกเร่ือง จะกำหนดเวลาทำด้วยกัน 
แล้วจะแจ้งให้ทราบ

๖.๒ การจัดทำประซาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน ของบุคคล กลุ่มงาน ประมงอำเภอ ที่ผ่านมา 
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดใหญ่ รับผิดชอบคนละสามอำเภอ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำงานจน 
ไม,มีเวลา ท้ังวันหยุด ท้ังกลางคืนก็ทำ แต่การประซาสัมพันธ์มีน้อยมาก จนแทบบอกว่าไม,พบบนส่ือใดๆเลย ส่วนตอบ 
โจทก์ภาระกิจของหน่วยงานหรือไม่เป็นอีกเร่ืองหน่ึง คราวที่แล้วผมเปรียบเทียบ ฝนตกกับฟ้าร้อง หรืออีกคำเสียงท่อ 
กับล้อท่ีหมุน สองอย่างจะต้องไปด้วยกัน มีแกนนำพรรคนักการเมืองพรรคหน่ึงพูดว่า หากย้อนเวลากลับไปจะอยาก 
ทำงานแบบไหน เขาตอบว่าทำงาน ๖๐ ประซาสัมพันธ์ ๔๐ เพราะเซาให้เหตุผลว่าการทำงานแล้วพูดน้อย 
จะทำให้การเข้าใจผิดมีมาก และเป็นปีญหากับการทำงานอีกแบบ

ฉะน้ันจึงให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนทำการประซาสัมพันธ์งานท่ีทำ ดังน้ี 
ประมงอำเภอ ต้องมีประซาสัมพันธ์งานผ่านส่ือ อย่างน้อยสัปด้ละ ๑ คร้ัง กำหนดเป็นตัวช้ี'รัด
กลุ่มงาน ต้องมีประซาสัมพันธ์งานผ่านส่ือ อย่างน้อยสัปด์ละ ๒ คร้ัง กำหนดเป็นตัวซ้ีวัด
การจัดทำส่ือมอบหมายให้คุณนพรัตน์ ทองเพ่ือง และ คุณกรกฎ มุ่งดี เป็นผู้ดำเนินการและกำหนดเป็นตัวซ้ีวัด

มติท่ีประชุม ............ เห็นชอบการดำเนินการ....................................................................................

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองอ่ืนๆ
๗.๑ เรื่องการใช้ การดูแลรักษารถยนต์ราชการ ท่ีมอบให้แต่ละกลุ่มงานดูแล ขอให้ใช้อย่าง 

ระมัดระวัง และดูแลรักษา ผู้ใช้เสนอซ่อมบำรุง หากยังมีเงินงบประมาณ พอเจียดจ่ายซ่อมได้ เพราะคนใช้จะร้ว่ารถที, 
ใช้ สภาพไม่ดีส่วนใด ไมใช่ใช้จนพัง มาเสนอซ่อมช่วงท่ีไม่มีงบประมาณแล้ว

๗.๒ การทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณสำนักงานๆ ภายในสำนักงานๆ เบ้ืองต้นให้ร่วมกันทำ 
ต่อไปจะมอบ ชาติชาย หลวงมัจฉา ดูแล ให้ทำต่อให้เสร็จ เร่ืองต้นไม้หักทับโรงรถ คนในสำนักงานๆร่วมกันดูแล 
ขอบคุณทุคนท่ีร่วมทำ ผมไม่พูดมากแต่ผมดูคน มีโอกาสเหมาะจึงจะพูด

๗.๓ การเลือกต้ัง ส.ส. วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๔๖๒ ขอบคุณทุกท่านท่ีไปใช้สิทธ้ิเลือกต้ัง 
๗.๔ การเลี้ยงปลาของประมงโรงเรียน เพ่ือให็ได้มาตรฐาน GAP ที, อำเภอนางรอง โดย 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มาดำเนินการในพ้ืนท่ี

มติท่ีประชุม ....................... รับทราบ...........................................................................................
เลิกประชุมเวลา ะ ๑๓.๓๔น.

(นายนพรัตน์ ทองเพ่ือง) (นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์)
นักวิชาการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

ผู้จัดทำรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


