
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
(Fisheries Co-ordinator:FC)    

ครั้งที่ ๒/๒๕6๓ 
วันที่  ๒๖  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๓   เวลา ๐๙.30 น. 

ณ   ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้มาประชุม 

1. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์   ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ 

2. นางวิระวรรณ  ระยัน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
น้ าบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

3. นายพงศ์เทพ  จันทรชิต ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดมหาสารคาม 

กรรมการ 

4. นายเอกชัย  เตชะวันโต   หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ า
จืดเขื่อนล านางรอง บุรีรัมย์ 

กรรมการ 

5. 

 

นายธงชัย เพิ่มงาม 

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

 

กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

นายบุญธง เภาเจริญ 

นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ 

นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง 

นายนพดล สุภผล 

นางสาวภัทราวรรณ หลับรัมย์ 

นางสาวอรังคณา จิรอนนัต์เจริญฤทธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุธศาสตร์ 

นักวิชาการประมง 

เจ้าพนักงานประมง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ในนามของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
(Fisheries Co-ordinator:FC) จังหวัดบุรีรัมย์ขอต้อนรับท่านวิระวรรณ ระยัน ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งเราจะได้ท างานร่วมกันเพื่อ
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมประมง ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ส าเร็จตามที่กรมประมง
มอบหมาย 

มติที่ประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕6๓ วันที่  ๒๙  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕6๓ 

เวลา ๐๙.30 น. 
มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.๑ ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์
สัตว์น้ า พ.ศ. ๒๕๖๒  ของจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน  ๕ แห่ง  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๙ เล่ม ๑๓๗ 
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ตอนพิเศษ ๒๑ ง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จะได้ท าหนังสือแจ้งเวียนกับหน่วยงาน นายอ าเภอ หน่วยงานท้องถิ่น  และผู้น าใน
พ้ืนที่ ที่เก่ียวข้องทราบต่อไป  

3.๒ แนวทางการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน เพ่ือคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ าก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนของกรมประมง 
ตามหนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือก าหนดห้ามเครื่องมือท า
การประมง ทุกชนิดท าการประมงในแหล่งน้ าที่มีความจ าเป็นต่อการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ าก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดู
สัตว์น้ าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนของกรมประมง โดยใช้อ านาจตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา 
๗๑ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการด าเนินการเพื่อออกประกาศ ตามหนังสือที่แจ้ง 

๓.๓ ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด เนื่องจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  ประกาศลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยผู้สมัครมาจากผู้แทนของ
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครโดยตรงที่ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ หรือจะสมัครทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงส านักงานประมงจังหวัด ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นส าคัญ ซึ่งส านักงานฯได้ส่ง
ประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์ ไปยังอ าเภอ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และปิดประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว 

๓.๔ กรมประมง เชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน ในวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุมอานนท์ กรมประมง ซึ่งมีหนังสือสั่งการมาแล้ว ส านักงานฯมีผู้เข้าร่วม 7 ท่าน 

๓.๕ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ ได้
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อบต.หูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบริการวิชาการ
ให้ค าแนะน า แจกเอกสาร โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ มอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าและที่
ส าคัญ ได้สาธิตการท าอาหารสัตว์น้ าโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ของอ าเภอละหานทราย ตามสูตรที่คุณธงชัย เพ่ิมงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้คิดค้น ซ่ึง
หากเกษตรกรน าไปใช้ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ จึงอยากประชาสัมพันธ์ และร่วมกัน
ขับเคลื่อนการท าอาหารสัตว์น้ าโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นต่อไป 

  ๓.6 การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ศึกษาดูงาน
ของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นสถานที่ส าหรับเป็นที่ดูงานของผู้บังคับบัญชาที่มาติดตามงานในพ้ืนที่ขังหวัด ซึ่งร่วมกัน
ขับเคลื่อนกับหลายหน่วยงาน โดยพื้นที่ของต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จึง
อยากให้หน่วยงานกรมประมงเราได้ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษด้วย แกนหลักการท างานคุณธงชัย เพ่ิมงาม หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  
 
มติที่ประชุม         ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ และ

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล านางรองบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ได้
ร่วมกันด าเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ า
ชุมชน จ านวน ๖๐ แห่ง ๓๐๐ คน ในพ้ืนที่อ าเภอพุทไธสง อ าเภอแคนดง อ าเภอห้วยราช 
อ าเภอสตึก เพ่ือชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลผลิตกุ้งก้ามกรามใน
แหล่งน้ าชุมชนที่เข้าโครงการ ประเมินศักยภาพแหล่งโครงการ การบริหารจัดการแหล่งน้ า
เพ่ือให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม การจัดท าแผนการปฏิบัติงานของแต่ละ
แหล่งน้ า 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ า ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑. ความเข้มแข็งของชุมชน ผู้น าเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนมีความต้องการ  

๒. ศักยภาพของแหล่งน้ า (ทุนเดิม) ลักษณะของแหล่งน้ าที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม 

  (๑) แหล่งน้ ามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ อาหารธรรมชาติจะอยู่บริเวณตลิ่ง น้ าตื้น 
(๒) ขนาดพ้ืนที่ ที่เหมาะสม ขนาด ๒๕ ไร่ ขึ้นไป 

  (๓) มีความลึกของน้ า ๑-๓ เมตร มีน้ าตลอดปี 
  (๔) สีน้ าเขียวอ่อนๆ น้ าไม่ใสหรือขุ่นเกินไป 
  (๕) พ้ืนแหล่งน้ าเป็นไม่เป็นโคลน  ควรเป็น ดินแข็ง เรียบ หิน กุ้งลอกคราบนอนก้นพ้ืนอาจขาด
อากาศ การทับถมของตะกอน หมัก แก๊สแอมโมเนีย 
  (๖) มีพืชน้ าไม่หนาแน่น  เช่น บัว สาหร่าย กก ประมาณ ๑ใน ๑๐ ของพ้ืนที่  
  (๗) มีสัตว์น้ าหน้าดินอุดมสมบูรณ์ เช่น หอยน้ าจืด หนอนแดง  
  (๘) มีที่หลบซ่อนศัตรู  เช่น หิน  กิ่งไม้ ตอไม้  
  (๙) มีสัตว์น้ าจ าพวกผู้ล่าน้อย  เช่น ปลาช่อน ปลากระสูบ ชะโด ดุก  
  (๑๐) ปลอดจากสารเคมี  สารเคมีที่มากับน้ า จากการท าการเกษตรอ่ืน 

๓.การจัดการของแหล่งน้ า  (ปรับปรุง) 

  (๑) จัดเตรียมอาหารธรรมชาติในแหล่งแหล่งน้ า  ด้วยการสร้างกองปุ๋ยหมักให้เพียงพอ กระจายทั่ว
แหล่งน้ า  ปุ๋ยคอกหรือฟาง ต้องแห้ง 
  (๒) จัดท าที่หลับซ่อนศัตรู  เช่น ท ากร่ า  ทางมะพร้าว ใบตาล กิ่งไผ่ ฝางข้าว (วัสดุที่ท าต้องแห้ง) 
เพราะกุ้งลอกคราบเพ่ือการเจริญเติบโต ตัวนิ่ม อ่อนแอ สัตว์น้ าอื่นจะกิน แม้แต่กุ้งด้วยกันเอง  
  (๓) สีน้ าเขียวอ่อนๆ เกิดจากการปรับปรุงแหล่ง เช่นใส่ปุ๋ยคอก  
  (๔) พ้ืนแหล่งน้ าเป็นไม่เป็นโคลน  ควรเป็น ดินแข็ง เรียบ หิน จัดหาวัสดุเพื่อให้กุ้งเกาะอาศัย 
  (๕) ลดพื้นที่ พืชน้ าไม่ให้หนาแน่น  เช่น บัว สาหร่าย กก  
  (๖) เพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าหน้าดินอุดมสมบูรณ์ เช่น หอยน้ าจืด หนอนแดง  หาหอยมาปล่อย 
  (๗) ก าจัดสัตว์น้ าจ าพวกผู้ล่าน้อย  เช่น ปลาช่อน ปลากระสูบ ชะโด ดุก  
  (๘) ควรมีการอนุบาลลูกกุ้งให้โตก่อนปล่อย เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดตาย อนุบาลในคอก 
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  (๙) การปล่อยกุ้งลงแหล่งน้ า ควรปล่อยช่วงเช้า หรืออากาศเย็น  
  (๑๐) การปล่อยกุ้งลงแหล่งน้ า ควรปล่อยให้กระจายทั่วบ่อ ,ควรปล่อยน้ าไม่ลึก 

(๑๑) ให้อาหารหลังจากปล่อยกุ้งลงแหล่งน้ า เพราะอาจไม่คุ้นชินกับธรรมชาติ หากินเองไม่เป็น 
(๑๒) ให้อาหารสมทบ เพราะอาหารธรรมชาติไม่เพียงพอ 

ประเมินก่อนด าเนินการ 

ตารางประเมินศักยภาพแหล่งน้ าโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม) 

ชื่อแหล่งน้ า..............................ที่ตั้ง หมู่ที่........บ้าน......................ต าบล..................อ าเภอ....... ........พ้ืนที่..............ไร่ 

ที ่ ปัจจัยการประเมิน A B C หมายเหตุ 

๑ แหล่งน้ ามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ อาหารธรรมชาติจะอยู่
บริเวณตลิ่ง น้ าตื้น  

    

๒ ขนาดพ้ืนที่ ที่เหมาะสม ขนาด ๒๕ ไร่ ขึ้นไป     

๓ มีความลึกของน้ า ๑-๓ เมตร และมีน้ าตลอดปี     

๔ สีน้ าเขียวอ่อนๆ น้ าไม่ใสหรือขุ่นเกินไป     

๕ พ้ืนแหล่งน้ าเป็นไม่เป็นโคลน  ควรเป็น ดินแข็ง เรียบ หิน      

๖ มีพืชน้ าไม่หนาแน่น  เช่น บัว สาหร่าย กก ประมาณ ๑ใน ๑๐ 
ของพ้ืนที่ 

    

๗ มีสัตว์น้ าหน้าดินอุดมสมบูรณ์ เช่น หอยน้ าจืด หนอนแดง     

๘ มีที่หลบซ่อนศัตรู เพียงพอกระจายทั่ว  เช่น หิน  กิ่งไม้ ตอไม้     

๙ มีสัตว์น้ าจ าพวกผู้ล่าน้อย  เช่น ปลาช่อน ปลากระสูบ ชะโด ดุก      

๑๐ ปลอดจากสารเคมี  สารเคมีที่มากับน้ า จากการท าการเกษตร
อ่ืน 

    

 รวม     

 

 หมายเหตุ  A เท่ากับ ๓ คะแนน B เท่ากับ ๒ คะแนน C เท่ากับ ๑ คะแนน 

  คะแนนรวม     A มากกว่า ๒๐ คะแนน B ๑๕-๒๐ คะแนน C น้อยกว่า ๑๕ คะแนน 

การประเมิน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 
5.๑ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ประมงจังหวัดน าเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมทุกโครงการ ให้กลุ่ม เจ้าหน้าที่ เพ่ิมเติม
ในรายละเอียด และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) 

๑.การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 

 แผนงบประมาณ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

ที ่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
ด าเนินการ 

๑ งบลงทุน 0 0 0 ๐ 0 
2 งบอุดหนุน 145,000 145,000 87,500 57,500 60.34 
๓ งบด าเนินงาน 1,546,200 1,546,200 613,861.64 932,338.36 39.70 
๔ งบบุคลากร 771,089 771,089 661,465 109,624 85.78 
 รวม 2,462,289 2,462,289 1,362,826.64 1,099,462.36 55.35 

       ๒.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปลาตะเพียนขาว (ต.สระทอง ๔๖ราย ต.ไทยสามัคคี  ๔ ราย อ.
หนองหงส์) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) ติดตามการปฏิบัติงาน ปีที่ ๒ 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ เกษตรกร  ๕๐ ราย ปจ.บร. ๕๐ ราย 50 ราย 100  
๒ ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

(หลังด าเนินการ) 
ปจ.บร. 50 ราย   ก.ค.63 

๓ ผู้จัดการแปลงเข้าไปถ่ายทอดความรู้
ให้เกษตรกร 

ปจ.บร. ๕๐ ราย 50 ราย 100  

๔ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม ๑  ศพจ.มค. ๕๐ ราย   เม.ย.63 

๕ ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เชื่อมโยงการตลาด กระจายสินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง    

๖ ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มค. ๑๒ 5 41.6  
 การใช้จ่ายงบประมาณ  

(บริหารสนง.43,000.-) 
ปจ.บร. 125,500 88,863 70.8

1 
เหลือ 
36,637.- 

ทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   โดยมีผลผลิตเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๐ 
๒.ลดต้นทุนการผลิต  โดยลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๐ 
๓.ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  
                                          ปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
๔.มีตลาดจ าหน่ายผลผลิต   โดยวางแผนการผลิต การตลาดได้ด้วยตนเอง 
    จ าหน่ายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
๕.เสริมสร้างการรวมกลุ่ม   โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มมีความเข้มแข็ง 
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๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖3 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ 
ติดตามประเมินผล ปี 6๒  
รายละ 50 บาท 

ปจ.บร. 2092 220 10.5  

๒ 
คัดเลือกเกษตรกรรายเก่า ปี ๖๐-๖๒  
จ านวน 2,092 ราย 

ปจ.บร. 2092 755 36  

๓ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ปี ๖๓ ปจ.บร. 19 ๑๙ 100  

4 
ติดตามประเมินผล ปี 6๓ รายละ 200 
บาท รวมค่าน้ ามัน 

ปจ.บร. 2092 133 6.3  

5 มอบปัจจัยการผลิต ศพก.บร. 2092   
ก.ค 63-
ก.ย.63 

 การใช้จ่ายงบประมาณ ๓๑๓,๘๐๐ ๓๑๓,๘๐๐ 99,120.10 31.59 เหลือ
214,679.9 

ส ารวจติตามเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๒ รายละ ๕๐ บาท ให้แล้วเสร็จ พ.ค.๖๓ ตามหนังสือแจ้งประมงอ าเภอแล้ว 
 
๔.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพการประมง) 
(งบอุดหนุนโอนครั้งแรก 57,500 บาท) (โอนครั้งที่สอง 0 บาท) (งบด าเนินงาน โอน 172,500บาท) (คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ โอน 0 บาท) (วันประมงแห่งชาติโอน 0บาท) รวม 230,000 บาท  

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 
(งบอุดหนุน)  2,500 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

  ก.พ.63 

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร ศพก.
หลัก ด าเนนิงาน 2,000 บาท  

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

23 แห่ง 

 

100  

๓ พัฒนาศูนย ์ศพก.เครือข่าย ปี 6๓ รายใหม่ 
(งบอุดหนุน) 5,000 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง    

๔ พัฒนาศูนย ์ศพก.เครือข่าย ด าเนินงาน 2,000 บาท 

ด้านประมง  ปี ๖๐  ปี 6๒ รายเก่า 
ปจ.บร. 115 แห่ง    

๕ ถ่ายทอดเทคโยโลยีสู่เกษตรกร ๑๐๐ ราย/
ศพก. จ านวน 23 อ าเภอ ๒,000 บาท/อ าเภอ 

ปจ.บร. 2,300 
ราย 

   

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

ปจ.บร. 23 ครั้ง    
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๗ สนับสนุนงานนโยบายรัฐบาลและตาม 
อนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ และ COO ๒,000 
บาท/อ าเภอ 

 

ปจ.บร. 23 ครั้ง 7  เหลือ  

145,907.- 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบด าเนินงาน ๑๗๒,๕๐๐ บาท 
งบอุดหนุน ๕๗,๕๐๐ บาท 

 

ปจ.บร. 230,0๐๐ 84,093 36.52 

จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)  
- ให้จัดท าเก่ียวกับประมง 2 รายการ/อ าเภอ 
- ควรมีจุดสาธิตด้านการประมง 

๕.โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง  
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Level) จ านวน  ๖๐ ราย พื้นที่ด าเนินการ อ.หนองหงส์ อ.นางรอง    

อ.ละหานทราย อ.สตึก อ.กระสัง และอ.เมืองบุรีรัมย์ (อ าเภอละ 10 ราย)  

ที ่ กิจกรรม หน่วยงาน แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุด าเนินการ 

๑ คัดเลือกเกษตรกร (๖๐ ราย)  ปจ.บร. ๖๐ ราย  60 100  

๒ ชี้ แจงแนะน า  เตรี ยมความพร้ อม ปจ.บร. ๖๐ ราย 60 100  

๓ ส่งค าขอ ปจ.บร. ๖๐ ราย 60 100  

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. ๖๐ ราย    

5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. ๖๐ ราย    

 การใช้จ่ายงบประมาณ(โอนแล้ว) ปจ.บร. 300,300 69,221 23.05 เหลือ231,079.- 

*ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่ทะเบียนเกษตรกรหมดอายุปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
120 ฟาร์ม 
* ชี้ แจงแนะน า  เตรี ยมความพร้อม วันที่ 17-18 ธ.ค. 62  อ.กระสังและอ.สตึก 
*ชี้ แจงแนะน า  เตรี ยมความพร้อม วันที่ 16,21 ม.ค. 63  อ.เมืองและอ.หนองหงส์ 
*ชี้ แจงแนะน า  เตรี ยมความพร้อม วันที่ 11,19 ก.พ. 63 อ.นางรอง และอ.ละหานทราย 

 

 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 
 

๖.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) 
(อ.บ้านกรวด 35 ราย, อ.สตึก 40 ราย, อ.นางรอง 40 ราย, อ.ล าปลายมาศ 40 ราย, อ.ละหานทราย 40 ราย, 
อ.กระสัง 35 ราย, อ.หนองกี่ 35 ราย และอ.เมืองบุรีรัมย ์35 ราย) 
ที ่ กิจกรรม หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

๑ คัดเลือก เตรียมความพร้อม เกษตรกร ปจ.บร. ๓๐๐ราย 300 100  

๒ อบรมเกษตรกร สร้างความรู้ (ครั้งที่1) ศพจ.มค. ๓๐๐ราย    

3 ประเมินความรู้ ปจ.บร. ๓๐๐ราย    

4 ถอดองค์ความรู้ ๕ ราย ปจ.บร. ๕  ราย   พ.ค.63 

๕ ติดตามประเมินผล ปจ.บร. ๓๐๐ราย    

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 28,500 8,632 30.29 เหลือ19,868 

*ศพจ.มหาสารคาม ยังไม่ได้รับงบประมาณ 

 

๗.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอหนองกี ่)(ต.เย้ยปราสาท,ต.ทุ่งกระตราดพัฒนา) 
 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 
ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ คัดเลือกเกษตรกร รายใหม่ ปจ.บร. 15 ราย 15 ราย 100  

๒ ประชุมชี้แจงให้ความรู้ แก่เกษตรกร ปจ.บร. 15 ราย 15 ราย 100 28 ม.ค.63 

๓ มอบปัจจัยการผลิต (ปลา ๓,๐๐๐ ตัว) ศพจ.มค. 15 ราย 7 ราย 53.3 6 ก.พ.63 

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับค าขอ ๓ ราย ปจ.บร. ๓ ราย    

5 การติดตามให้ค าแนะน า ปี 61-62 ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 10,500 8,340 79.43 เหลือ 2,160 

ตัวชี้วัด สนง.ปจ. 
 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถยื่นขอรับการรับรองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
*ประชุมชี้แจงให้ความรู้ แก่เกษตรกร วันที่ 28 ม.ค.63  
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๘.โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) (อ.บ้านกรวด 18 ราย,       
อ.พลับพลาชัย 18 ราย, อ.ประโคนชัย 24 ราย, อ.นางรอง 36 ราย,อ.เฉลิมฯ 13 ราย,อ.ช านิ 21 ราย, อ.
กระสัง 50 ราย,อ.บ้านด่าน 13 ราย,อ.เมืองบุรีรัมย ์48 ราย ,อ.พุทไธสง 15 ราย,อ.ละหานทราย 25 ราย,อ.ปะ
ค า 11 ราย อ.หนองหงส์ 49 ราย อ.และอ.สตึก 69 ราย) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกเกษตรกร  ๔๑๐ ราย ปจ.บร. ๔๑๐ ราย 410 100  

๒ ส่งรายชื่อให้ ศพจ.มค. ปจ.บร. ๔๑๐ ราย 410 100 

๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย รองบประมาณ  

๔ สนับสนุน ปลา อาหารปลา มูลไก่ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย    

6 ติดตามให้ค าแนะน า  ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย   ปจ.บร./
ศพจ.มค. 

7 ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖๒  ปจ.บร. ๓๐๐ ราย   ปจ.บร/ศพจ.มค. 

 -ผลผลิตรวมเฉลี่ย      

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 147,500 63,437 43.01 เหลือ84,063.- 

*คัดเลือกเกษตรกร  410 ราย ปอ.ส่งรายชื่อวันที่ 13 ม.ค.63 
๙.โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

พ้ืนทีป่ระมงโรงเรียน ๕ แห่ง 
๑. โรงเรียนบ้านโคกสูง   หมูที่ ๓   ต าบลศรีภูมิ    อ าเภอกระสัง   

 ๒. โรงเรียนวัดฤาษีสถิต    หมู่ที่ ๑๑   ต าบลดอนกอก    อ าเภอนาโพธิ์   
 ๓. โรงเรียนวัดสระทอง    หมู่ที่ ๑๒   ต าบลบ้านคู    อ าเภอนาโพธิ์   
 ๔. โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่ ๖   ต าบลละหานทราย   อ าเภอละหานทราย   
 ๕. ศกร.ตชด. ทรัพย์ทรายทอง  หมู่ที่ ๑๖  ต าบลโคกมะม่วง  อ าเภอปะค า  

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ ส ารวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๕ แห่ง    
2 ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร. ๕ แห่ง    
3 ส่งอาหารสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๕ แห่ง    
4 ติดตามให้ค าแนะน า ปจ.บร. 12 ครั้ง 5 ครั้ง 41.6  
 การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ 
33,100 8,710 26.31 เหลือ24,390.- 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน 
*งบปัจจัยการผลิต รร.ละ 10,750 บาท **งบประมาณติดตาม รร.ละ 3,920 บาท 
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๑๐.โครงการพัฒนาประมงโรงเรียนเพียงหลวง ๒ (สายโท ๑๒ ใต้  อ.บ้านกรวด) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ ชี้แจงโครงการ ปจ.บร. ๑ แห่ง   รอการจัดสรร
งบประมาณ 

 

๒ ส ารวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๑ ครั้ง   
๓ จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร. ๑ แห่ง   
๔ ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร. ๑ แห่ง   
๕ ส่งอาหารสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๑ แห่ง   
๖ ติดตามให้ค าแนะน า ปจ.บร. ๒ ครั้ง   
 การใช้จ่ายงบประมาณ ๐ ๐   

๑๑.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปจ.บร. 17,248 ราย
ราย 

582 
รายราย
ราย 

3.3 บันทึกในระบบ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  ปจ.บร. 27,9๐๐ 7,748 27.77 เหลือ 20,152.- 

การด าเนินงาน 
 1.การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ 
 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหมดอายุ 

    ๑๒.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4 ครั้ง ปจ.บร. ๔ ครั้ง 2 50  

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๐    

 
๑๓. สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ ส ารวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 

ปจ.บร. ๑,๑๐๐ ราย 
ตัวอย่าง 

443ราย 40.2 บันทึกในระบบ 
๒ ส ารวจสถิติประมงด้านการท าการประมง ปจ.บร.  ๔๘๐ ตัวอย่าง 120 ราย 25  
   

    

 การใช้จ่ายงบประมาณ   ปจ.บร. ๑4,๓๐๐ 6,528 45.65 เหลือ 7,772.- 
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*ส ารวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์และส ารวจสถิติประมงด้านการท าการประมง ภายในเดือนเมษายน 2563 
รายละเอียด ตามแผนที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ได้แจ้ง 
แผนส ารวจสถิติประมงด้านการท าการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
- เดือนกุมภาพันธ์ อ.สตึกและอ.เมืองบุรีรัมย์ 
- เดือนมีนาคม อ.กระสังและอ.หนองก่ี 
- เดือนเมษายน อ.นางรองและอ.ละหานทราย 
***อ าเภอละ 60 ราย*** ก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 
 

๑๔. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 256๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) (หนองทานตะวัน ม.9 บ้านหว้าใต้ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง) 

งบด าเนินงาน 38,000 บาท 
งบอุดหนุน 87,500 บาท  

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกแหล่งน้ า ( ๑ แห่ง) ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง   
๒ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นราษฎร ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง   
๓ จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแหล่งน้ า ปจ.บร. 1 คณะ 1 คณะ   
๔ ประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ า ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง   
๕ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ าก่อนปล่อย ศพจ.มค. ๑ ครั้ง    
๖ เตรียมแหล่งน้ า  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง     
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค. ตัว    
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ าหลังปล่อย  ศพจ.มค.     
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร.     
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มค.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 125,500 112,240 89.43 เหลือ 13,260.- 

 

 

 

 



~ 12 ~ 
 

๑๕.การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ เกษตรกร (อ.สตึก ๑๙  อ.แคนดง ๑๕ ) ปจ.บร. ๓๔ ราย ๓๔ ราย ๑๐๐  

 พ้ืนที่ (อ.สตึก ๑๓.๕๐  อ.แคนดง ๗.๒๕ ) ปจ.บร. ๒๐.๗๕ ไร ่ ๒๐.๗๕ ไร ่ ๑๐๐  

 

 

 งบช่วยเหลือ (สตึก ๕๗,๐๓๗.๕๐        
แคนดง ๓๐,๖๓๑.๒๕ ) 

ปจ.บร. ๑๐๖,๖๘๑.๒๕
บาท 

๑๐๖,๖๘๑.๒๕
บาท 

๑๐๐  

 งบประมาณ ปจ.บร. ๐    

๑๖.การฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ เกษตรกร เลี้ยงปลานิล  ๗ อ าเภอ ปจ.บร. ๔๘๙ ราย   ปลา ๓๙๑,๒๐๐ ตัว 

๒ สร้างอาชีพแหล่งน้ าชุมชน กุ้งก้ามกราม 
ประชุมกรรมการแหล่งน้ า 

ปจ.บร. ๖๐ แห่ง ๖๐ แห่ง   กุ้ง ๑๒ ล้านตัว 

 พ้ืนทีแ่หล่งน้ า  ๒,๑๖๙ ไร ่    

 งบประมาณท่ีช่วยเหลือ ปจ.บร. 277,000 62,512 22.57 เหลือ 214,488.- 

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
๑.อ าเภอหนองกี่      ๓๒ ราย  
๒.อ าเภอพุทไธสง      ๖๕ ราย  
๓.อ าเภอสตึก       ๑๙ ราย  
๔.อ าเภอห้วยราช        ๔ ราย  
๕.อ าเภอนาโพธิ์        ๑ ราย  
๖.อ าเภอช านิ   ๒๒๓ ราย  
๗.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ     ๕๖ ราย 
๘.อ าเภอแคนดง                        ๑๗ ราย 
๙.อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์            ๗๒ ราย 
         รวม  ๙  อ าเภอ            ๔๘๙ ราย 
แหล่งน้ าชุมชน กุ้งก้ามกราม  
๑.อ าเภอแคนดง   ๑๔ แห่ง ๑,๔๐๕ ไร่ 
๒.อ าเภอพุทไธสง   ๑๕ แห่ง   ๕๐๘ ไร่ 
๓.อ าเภอสตึก    ๑๖ แห่ง   ๙๑๕ ไร่ 
๔.อ าเภอห้วยราช   ๑๕ แห่ง   ๖๐๑ ไร่ 
         รวม                ๖๐      แห่ง     ๒,๑๖๙ ไร่ 
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แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับ 
1. ประมงจังหวัดบุรีรัมย์      ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุม่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง   กรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง   กรรมการ 
4. นางสาวมะลิ  มาฆะมนต์     กรรมการ 
5. ประมงอ าเภอเจ้าของพื้นที่      กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๗. การควบคุมการท าการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
 

๑๘. การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมงน้ าจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง งบประมาณปี 2562 ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
หมายเหตุ : เหลือ 2 อ าเภอท่ีไม่มีประมงอ าเภอ 
 

๑๙. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
หนองละหานทราย หมู่ 4 ต.ละหานทราย 

 ๒๐. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง) 
อ.นางรอง 

 ๒๑. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีพันปีหลวง  วันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
หนองคูขาด อ.สตึก 

๒๒. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) อ.หนองหงส์ 
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5.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ 

กิจกรรม/โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ 

1. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า         
  1.1 ผลิตสัตว์น้ าพันธุ์หลักและผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย ตัว 78,300 31,500 40.23 
     1.1.1 ผลิตสัตว์น้ าพันธุ์หลัก ตัว 2,000 500 25.00 
     1.1.2 ผลิตพ่อแม่พันธุ์ขยาย ตัว 76,300 31,000 40.63 
  1.2 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติและ
สาธารณะ ตัว 3,000,000 465,000 15.50 
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน         
  2.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าตาม
หลักพันธุศาสตร์ 

ฟาร์ม 8 2 25.00 

     2.1.1 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าตรวจติดตาม ฟาร์ม 4 2 50.00 
     2.1.1 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าที่จะหมดอายุ ฟาร์ม 4 0 0.00 
  2.2 ตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ าตาม
หลักพันธุศาสตร์ของกรมประมง 

ฟาร์ม 8 1 12.50 

     2.2.1 หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ าตรวจติดตาม ฟาร์ม 2 1 50.00 
     2.2.1 หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่จะหมดอายุ ฟาร์ม 4 0 0.00 
     2.2.1 หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ าใหม่ ฟาร์ม 2 0 0.00 
  2.3 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า ฟาร์ม 300 150 50.00 
     2.3.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนื่องในปี 
2563 ฟาร์ม 97 59 60.82 
        2.3.1.1 Safety level ฟาร์ม 95 58 61.05 
        2.3.1.2 GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 2 1 50.00 
     2.3.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 ฟาร์ม 60 40 66.67 
        2.3.2.1 Safety level ฟาร์ม 60 40 66.67 
      2.3.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมที่ได้รับรองในปี 2561-
2562 ฟาร์ม 143 51 35.66 
        2.3.3.1 Safety level ฟาร์ม 140 51 36.43 
        2.3.3.2 GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 1 0 0.00 
        2.3.3.3 GAP กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟิช ฟาร์ม 2 0 0.00 
      2.3.4 ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่ง
เพาะเลี้ยง ตัวอย่าง 450 228 50.67 
   2.4 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ า
ชุมชน          
      2.4.1 ติดตามประเมินผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ า แห่ง 60 0 0.00 
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3. สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่         
   3.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าเกษตรกร ราย 2,092 0 0.00 
   3.2 จ านวนพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 2,092,000 0 0.00 
4. โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพ้ืนที่
อ าเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 

        

  4.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 1,200,000 400,000 33.33 
      4.1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 645,000 280,000 43.41 
      4.1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 555,000 120,000 21.62 
  4.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ราย 200 40 20.00 
      4.2.1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ราย 50 0 0.00 
      4.2.2 การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ราย 50 0 0.00 
      4.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย 100 40 40.00 
  4.3 ประมงโรงเรียน แห่ง 2 0 0.00 
  4.4 เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า แห่ง 0 0   
  4.5 ฝึกอบรม ราย 100 0 0.00 
      4.5.1 อบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ราย 100 0 0.00 
      4.5.2 อบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้ า ราย 0 0   
      4.5.3 อบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน ราย 0 0   
  4.6 ติดตามและแนะน าเกษตรกร ครั้ง 0 0   
5. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย         
   5.1 ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 1,000,000 100,000 10.00 
6. วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงเพ่ือสร้าง
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

  
      

   6.1 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาช่อนที่
ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร 

ร้อยละ 100 40 40.00 

   6.2 การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้ า
โขง โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ จ านวน 2 รุ่น 

ร้อยละ 100 35 35.00 

7. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง 
และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  

        

   7.1 รายได้จากการจ าหน่ายสัตว์น้ า บาท 1,269,000 129,840.00 10.23 
   7.2 จ านวนสัตว์น้ าที่จ าหนา่ย ตัว 4,144,000 455,220.00 10.99 
รวม (ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียนฯ)         
รวมทุกกิจกรรม         
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5.3 ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมหาสารคาม 
๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

ล าดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ -อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนา

เกษตรกรสู่ Smart Farmer 
300 0 - -แผนจะอยู่เดือน 

เม.ย.- พ.ค. 2563 
 
๒. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ล าดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

๑ -สนับสนุนปัจจัยการผลิต 15 7 46.66 -สนับสนุนพันธุ์ 
ปลาตะเพียน จ านวน 
๓,๐๐๐ ตัว/ราย 

๒ -สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์แก่
เกษตรกร 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๒ 

70 
30 

0 
0 

- 
- 

-แผนจะอยู่เดือน พ.ค. 
2563 เป็นต้นไป 

๓ -เกษตรกรยื่นขอการรับรอง ๕๘ 0 -  
 
๓. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

๑ หนองซับสมบูรณ์  
อ.โนนสุวรรณ (แหล่งน้ าปี ๒๕๖๐) 
- ประเมินผลผลิตสัตว์น้ า และมูลค่าสัตว์
น้ าที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 

 
 

1 

 
 
0 

 
 
- 

 
 
-แผนจะอยู่ในเดือน 
เม.ย. ๒๕๖๓ 

ล าดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๒ หนองตะลุมปุ๊ก  

อ.นางรอง (แหล่งน้ าปี ๒๕๖๒) 
- ประเมินผลผลิตสัตว์น้ า และมูลค่าสัตว์
น้ าที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 
-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  

 
 
1 
 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

0 
 

0 

 
 
- 

 
- 

 
 
-แผนจะอยู่ในเดือน 
เม.ย. ๒๕๖๓ 
-แผนจะอยู่ในเดือน 
เม.ย. ๒๕๖๓ 

๓ หนองทานตะวัน  
อ.กระสัง (แหล่งน้ าปี ๒๕๖๓) 
-ประเมินผลผลิต 
สัตว์น้ าก่อนปล่อย และติดตามการ 
เจริญเติบโตของ 
สัตว์น้ าหลังปล่อยทุก ๒ เดือน 
-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 

 
 

๓ 
 

 
 

80,000 

 
 

๑ 
 

 
 

๐ 

 
 
๓๓.๓๓ 

 
 

 
- 

 
 
-แผนจะอยู่ในเดือน 
ม.ค.,มิ.ย. และ ส.ค. 
๒๕๖๓ 
 
-แผนจะอยู่ในเดือน 
เม.ย. ๒๕๖๓ 
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๔. กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการผลิตสินค้าประมง (สัตว์น้ าควบคุม) 

ล าดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้

ประกอบกิจการฯ 
๑๐ ๐ -  

 -ติดตามเฝ้าระวัง ฟาร์มที่ด าเนินการ
เลี้ยงกุ้งก้ามแดง 

๒ ๒ ๑๐๐ -นิยมฟาร์ม  
อ.กระสัง และพิทักษ์ฟาร์ม 
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 

 -เฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการ
เลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

๑/๔ ๑/๑ ๒๕ -บริเวณท่ีมีการเลี้ยงปลา
นิลในกระชัง แม่น้ ามูล  
อ.สตึก 

 
๕. กิจกรรมระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 

ล าดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ -ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ พ้ืนที่ด าเนินการ 

อ.หนองหงส์ 
๒ -สนับสนุนจุลินนทรีย์ ปม.๑ ๕๐ ๐ -  
๓ -ติดตามและประเมินผล ๑๒ ๕ ๔๑.๖๖  

 
6. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 

ล าดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ -แนะน าถ่ายทอดความรู้ ครั้งที ่1 ๔๑๐ ๐ - -แผนจะอยู่เดือน มี.ค. 2563 

เป็นต้นไป 

๒ -แนะน าถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ ๒ ๔๑๐ ๐ -  
๓ -สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๔๑๐ ๐ -  

 
6.4 ผลการด าเนินงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล านางรองบุรีรัมย์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

1. ควบคุมการท าประมงพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด ครั้ง ๑๖ ๑๖ 100.00 
   ประเภทคดี         
        - ใช้กระแสไฟฟ้า คดี/ราย   ๑/1   
        - ลอบพับ คดี/ราย   ๑/๐   
        - โพงพาง จิบ ลี่ คดี/ราย   ๑/๐   
        - อวนลาก อวนล้อม อวนทับตลิ่ง คดี/ราย   ๑/๐   
        - เครื่องมือการกั้น คดี/ราย   ๑/๐   
        - อ่ืนๆ ; ข่ายประกอบเครื่องกระทุ้งน้ า คดี/ราย   ๑/1   
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๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพ้ืนที่แหล่งน้ า
จืด ครั้ง ๑ ๑ 100.00 
๓. จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้ง ๑ ๐ 0.00 
๔. อบรมยุวประมง ครั้ง ๑ ๑ 100.00 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  

 ไม่มี 

 มติที่ประชุม 

เลิกประชุมเวลา : 14.30 น. 

 

 

 

 

 (นายธงชัย เพิ่มงาม) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 (นายสุริยันต์ วรรณวงษ์) 
ประธานกรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


