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ผู้มาประชุม 
1. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์   ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
2. นายบุญธง  เภาเจริญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3. นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4. นางสาวทิพาวรรณ  นพรัตน์  ประมงอ าเภอสตึก 
5. นายนิวัฒน์  อึงชื่น   ประมงอ าเภอละหานทราย 
6. นางสาวกชพรรณ  ขันน้ าเที่ยง  ประมงอ าเภอนางรอง 
7. นางสาวณพิชญา  ทับทิมทอง  ประมงอ าเภอหนองก่ี   
8. นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล   ประมงอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
9. นางสาวประภาพรรณ  บุญรอด  ประมงอ าเภอกระสัง 
10. นางสาวมะลิ  มาฆะมนต์   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
11. นายกรกต  มุ่งดี    เจ้าพนักงานประมง 
12. นายนพรัตน์  ทองเฟ่ือง   นักวิชาการประมง 
13. นางสาวภัทราวรรณ  หลับรัมย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
14. นางสาวอรังคณา  จิรอนันต์เจริญฤทธิ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายธงชัย  เพ่ิมงาม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ติดราชการ 
2. นายสถิตย์  ปักกะทานัง   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน   ลาปุวย 
3. นายโยธิน  เลือดกุมภา          นักวิชาการประมง    ติดราชการ 
4. นายนพดล  สุภผล   เจ้าพนักงานประมง    ติดราชการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงนี้ จะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง รัฐมนตรีว่าการของกระทรวง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการของกระทรวง ผู้ใหญ่ทางการเมือง ปลัดกระทรวง อธิบดี มาในพ้ืนที่ทุกวัน ซึ่งมาตรวจ
ราชการ และงานเคารพศพ และฟังสวดอภิธรรม ปูุชัย ชิดชอบ อตีดประธานสภาผู้แทนราชฎร 
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓ ช่วงบ่าย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
จะมาเป็นประธานงานฌาปนกิจ งานดังกล่าวด้วย  

มติที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/256๓ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. 256๓ 
มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.๑ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาตรวจ
ราชการพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒  โดยรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ าของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมส านักงานโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์  ได้สั่งการกับให้หน่วยงานประมงจังหวัด
บุรีรัมย์ ส ารวจแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าชุมชน หากที่ใดมีน้ าเพียงพอ ให้จัดหาพันธุ์ปลาไปปล่อย อย่างน้อย
ประชาชนในพ้ืนที่จะได้จับปลาบริโภค ลดความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง และลดค่าครองชีพประจ าวัน ผมได้
รายงานอธิบดีกรมประมงแล้ว จึงให้อ าเภอส ารวจแหล่งน้ าดังกล่าว และรายงานจังหวัด เพื่อด าเนินการต่อไป 

3.๒ แนวทางการตรวจราชการ ของนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขตที่ ๑๓ ได้มาตรวจราชการเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ มีเปูาหมายตรวจ ๒ ครั้ง มีงานที่ต้องตรวจ ๑๒ งาน และงานอ่ืนอีก โดยมีการติดตามการท าการประมง
ยั่งยืนด้วย 

การตรวจจะดูผลลัพธ์  ผลสัมฤทธิ์ เรื่องการเกษตรสร้างมูลค่า จะประเด็นอะไรก็ตาม ปลายทางคือได้
เงินมากกว่า งานในเชิงปริมาณ ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดติดตามในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ส่วนผลสัมฤทธิ์  
ผู้ตรวจฯดูเอง ยกตัวอย่างโครงการ  ผู้บริหารจะดู ๑.วัตถุประสงค์  ๒. Out come 

    ผู้ปฏิบัติจะดู  ๑.วิธีการ  ๒. Out put 
  ๓.๓ แนวทางการตรวจราชการ ของนายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตท่ี ๑๓ 

ได้มาตรวจราชการเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต ๖ 
ขอนแก่น  

แนวทางการตรวจราชการเป็นไปตามแผนของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นในเรื่องของ
แปลงใหญ่  คือ (๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (๒) การลดต้นทุน (๓) ราคาของผลผลิตแปลงใหญ่เพ่ิมขึ้น (๔) 
มาตรฐาน GAP ด้านการจัดการท าแผนการผลิตรายแปลงเป็นแผนธุรกิจ เช่น กลุ่มจะโตปีละ ๑๐% สอดคล้องกับ
เปูาหมายการผลิตของกลุ่ม  การตลาดน าการผลิต การท าเกษตรแบบพันธะสัญญา มีการจัดเกรดแปลงใหญ่ A B C 
เพ่ือการพัฒนา 

อธิบดีกรมประมง ให้ความส าคัญ  
(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC) เราคือกรม

ประมงจังหวัด  
(๒) การมสี่วนร่วมของชุมชน  เอากลุ่มมาร่วมกับประมง  
(๓) การตลาดน าการผลิต 
(๔) ฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
การจัดท าตัวชี้วัดของประมงจังหวัด จะได้คะแนน ๔  ๕  ต้องท้าทาย วัดที่ Out come กับ Impact  

ดูที่รายได้จาการด าเนินการของเกษตรกร  
  ๓.๔ ตัวชี้วัดของประมงจังหวัด รอบการประเมิน ที่ ๑/๒๕๖๓ มี ๙ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด

บังคับ ๒ ตัว ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก ๕ ตัว และตัวชี้วัดงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะได้ถ่ายทอดตัวชี้วัด ให้
กลุ่ม ประมงอ าเภอ ราชการ พนักงาน ในเดือนนี้ต่อไป  

  ๓.๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC)  
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเรื่อง
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นี้ ท่านอธิบดีกรมประมง ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าด้วยตนเอง เพ่ือการประสานการท างานเป็นหนึ่งเดียว เรา
คือกรมประมง 

  ๓.๖ กรมประมงได้สั่งการให้หน่วยงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพ่ือความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๓.๗ จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ การงดเผาทุกชนิดโดดเด็ดขาด ใน
ระหว่าง วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ช่วงการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน ๒๐๒๐ (Buriram Marathon 2020)  

  ๓.๘ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ตามค าสั่ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๓๕๓๕/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมดวาระในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งต้องมี
การคัดเลือกใหม่เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวอยู่ครบ ๒ วาระแล้ว จึงให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ด าเนินการ 

3.9 ตามท่ีกรมประมงมีแผนจะจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบมือถือ ส าหรับหัวหน้ากลุ่มและประมงอ าเภอ จ านวน 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2563) นั้น แต่เนื่องจาก
ขณะนี้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ยังไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา กรมจึงอนุมัติ
จัดสรรวงเงินให้ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 เดือน เป็นเงิน 11,000 บาท ไปก่อน ซึ่งในการด าเนินการ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะลงนาม
ในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีอุปสรรคในการจัดหาบริการดังกล่าว ในเรื่อง
สัญญาเช่าเครื่องหรือการรับบริจาค จึงได้เสนอให้ส่วนกลางจัดหาให้ ซึ่งมติที่ประชุมส่วนกลางในวันจันทร์ที่ 27 
มกราคม 2563 อยู่ในระหว่างเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กองคลัง ลนก. กกม.ร่วมกันหารือแนวทางที่เหมาะสม
ต่อไป 
 ๓.10 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑๐ ง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ได้ลงประกาศส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ก าหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์
น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นค าขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕62 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕62 เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ผู้ประสงคท์ าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในที่จับสัตว์
น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นค าขอรับใบอนุญาต เป็นระยะเวลา 1๕0 วัน ฉะนั้น เริ่มนับตั้แต่วันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ไป ๓๐ วัน เกษตรกรจะเริ่มมาขออนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นับไปอีก 
๑๕๐ วัน คือจนถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 3.11 การจัดสรรงบประมาณการท างานในแต่ละโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ตาม
เอกสาร) 
 3.12 ผู้ตรวจราชการเขต 12 และ 13 นายจุฬ  สินชัยพานิช มอบแนวทาง รายการ
ปฏิบัติงาน ตามนโยบายของอธิบดีกรมประมง ให้ทุกหน่วยน าไปปฏิบัติ บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวประมง ผู้ประกอบการและประชาชนใน
กรณีท่ีมภีัยพิบัติหรือเกษตรกรผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนและมาร้องเรียน ขอให้เร่งด าเนินการพิจารณาแก้ไข
และหากมีความรุนแรงของปัญหาและกระทบคนหมู่มากขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบด้วย กรณีที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายขอให้พิจารณาแนวทางทบทวนและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดหรือ
แจ้งกรมประมงเพ่ือทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว 
 2) ให้ความส าคัญในการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ ในการเสด็จปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพ้ืนที่ ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนการติดตามการด าเนินงานในพื้นท่ี โดยผู้แทนพระองค์ 
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อธิบายองค์คมนตรี ขอให้หัวหน้าหน่วยงานระดับประมงจังหวัดและผอ. ศูนย์ ให้ความส าคัญ รายการเฝูารับเสด็จหรอื
เข้าร่วมติดตามที่แจ้งให้ข้อมูลแก่ผู้แทนพระองค์และคณะด้วยตนเอง ในการเก็บข้อมูลการด าเนินงานโครงการขอให้
ประสานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ให้ครบถ้วน อาทิ ข้อมูลจ านวน
ผลผลิตสัตว์น้ าที่สามารถน าไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนภายใต้โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด. ซึ่งใน
อดีตที่ผ่านมากรมประมงยังขาดข้อมูลดังกล่าว โครงการในพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ า แม้จะไม่มี
กิจกรรมทางด้านการประมงโดยตรงก็ขอให้พิจารณาแนวทางสนับสนุนพันธุ์ปลาเพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ า 
รวมถึงการเก็บข้อมูลเพ่ือทราบ ผลการขยายผลด้วย  
 3) ขอให้ทุกหน่วย มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ รายการปฏิบัติภารกิจของกรมประมง ให้มี
การวางแผนงานร่วมกัน โดยเฉพาะในการร่วมประชุมชี้แจงกับส่วนราชการอ่ืนๆ พึงระวังการรายงาน หรือวาจา ที่
แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งหรือเกี่ยงงานซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานภายในของกรมเอง ขอให้เน้นการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยของกรมในจังหวัด แต่รวมถึงความร่วมมือการมีส่วนร่วม จาก 
เกษตรกรชาวประมงผู้ประกอบการ ประชาชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ในด้านการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนการให้บริการ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ จะต้องมีความรู้ความสามารถ และ
ขวนขวายหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆที่มีการประกาศข้ึนและจะต้องด าเนินการบังคับใช้ให้เข้าใจและ
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงบริบทของพ้ืนที่รวมถึงพ้ืนฐานทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 4) การขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรฯ และ
ของกรมฯ ขอให้เร่งรัดการด าเนินการ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการตามแผนบูรณาการ และแผนงาน
ตามนโยบาย กระดาษ A4. ได้แก่ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ศพก. Agri-map เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ การ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรด้านการประมง (GAP) ธนาคารผลผลิตด้านการประมง Smart Farmer รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและการควบคุมหรือ iuu ตลอดจนโครงการอื่นๆอาทิการจัดสรรที่ท า
กิน ในเขต สปก. การแก้ปัญหาภัยแล้ง การช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับการประสบภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ฯลฯ 
 ขอให้ใช้หลักการตลาดน าการผลิต พิจารณาน านวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิต เพิ่มข้ึน ต้นทุนลดลง มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฟาร์มผลิตและสินค้าประมง สร้างเครือข่าย
เกษตรกร หาแนวทางเพ่ิมช่องทางทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 5) ขอให้เน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ตามนโยบายที่อธิบดีกรมประมงได้
ให้ไว้ว่า “คนส าราญงานส าเร็จ” ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมี ความรู้ความสามารถ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่พอเพียง โดยในปัจจุบัน กรมได้
สนับสนุน งบประมาณในการ เป็นค่าโทรศัพท์ ติดต่อ ของเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้ากลุ่มและประมงอ าเภอ มีการ
พัฒนาจัดสรรยานพาหนะส าหรับจังหวัดที่ขาดแคลนไปส่วนหนึ่งแล้ว กรมฯมีนโยบายเร่งรัดการบรรจุแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่
ในต าแหน่งที่ยังว่าง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานเต็มตามกรอบที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ ซึ่งในเร็ววันนี้จะมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท างานวิจัยและผลงานวิชาการ 
แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานประมงจังหวัดเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ปรับระดับ มีความก้าวหน้าในสายงานได้ อีกครั้งจะมี
การจัดฝึกอบรมเพ่ิมสมรรถนะความรู้ในด้านต่างๆ ส าหรับประมงอ าเภอเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและมี
ประสิทธิภาพ 
 ในการจัดท าผลงานวิชาการ จึงขอให้ ท่านประมงจังหวัด ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ รายการ และหัวหน้าหน่วยฯ ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดในการจัดท าผลงานวิชาการหรือ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ งานส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมประมง สามารถน าไปปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานในการวางแผนงานโครงการ ตลอดจนการเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายของหน่วยงาน 
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 6) ขอให้ให้ความส าคัญในการจัดท าฐานข้อมูล อาทิ ทะเบียนเกษตรกร ทบ.1-2-3 ทะเบียน
เรือประมง (ส าหรับจังหวัดชายทะเล) ข้อมูลแหล่งน้ า ปริมาณผลผลิต – ความต้องการ - ตลาดของสินค้าประมงแต่ละ
ชนิด ข้อมูลศักยภาพของพ้ืนที่ การประกาศเขตพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม/ในที่สาธารณะ การประกาศเขตพ้ืนที่
อนุรักษ์ฯลฯ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าไปประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางบริหารทรัพยากรในการ
ก าหนดกรอบ กฎหมายด้านต่างๆ ขอให้ จัดเก็บ ดูแล รักษาฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย อยู่เสมอ สามารถเรียกใช้งานได้ทันที แนวทางในการปฏิบัติรวมถึงการตราออกกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 7) ขอให้ดูแลรักษา สถานที่ราชการ ตลอดจน ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคไม่ให้มียอดคงค้าง เงินงบประมาณกันเหลื่อมปี งบลงทุน งบแผนงานบูรณา
การ ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบันส านักงบประมาณ มีความเข้มงวด รายการใช้
จ่ายงบประมาณดังกล่าวหากส่วนราชการ มีการใช้ไม่เป็นไปตามแผน จะถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณ ซึ่งจะส่งผล
กระทบ ต่อการด าเนินงานของกรม 
 8) ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ชี้แจง และถ่ายทอดนโยบายดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ และรายงานผลให้ทราบในช่องทางต่างๆที่ก าหนด/ที่มี
อยู่ 
 
มติที่ประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ๔.๑ การขออนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่  วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นับไปอีก ๑๕๐ วัน คือจนถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ผมจะออกร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการฯ ประมงอ าเภอ ไปชี้แจง ตรวจเอกสาร เพ่ือรวบรวม
เสนอขอใบอนุญาต ในบางพ้ืนที่ ผมได้เรียนนายอ าเภอพ้ืนทีท่ราบเบื้องต้นแล้ว  

๔.๓ แผนการรับฟังความคิดเห็น แหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ๓๑ แห่ง ให้ตรวจสอบจ านวนแห่ง
ให้ชัดเจน 

๔.๔ แผนการขึ้นทะเบียนชาวประมง กลุ่มบริหารจัดการฯ และประมงอ าเภอ  ได้ออก
ด าเนินการแล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม ประมงอ าเภอ 

 ประมงจังหวัดน าเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมทุกโครงการ ให้กลุ่ม ประมงอ าเภอ
เจ้าหน้าที่ เพ่ิมเติมในรายละเอียด และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) 

๑.การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 

 แผนงบประมาณ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 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 1,546,200 375,183.70 1,083,892.24 14.60 
๔ งบบุคลากร 771,089 771,089 529,592 241,497 68.68 
 รวม 2,462,289 2,462,289 992,275.70 1,470,013.30 40.30 
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       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    
๒ ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม 

(หลังด าเนินการ) 
ปจ.บร. ก.ค.63    

๓ ผู้จัดการแปลงเข้าไปถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกร 

ปจ.บร. ๕๐ ราย ถ่ายทอดความรู้และมอบใบรับรองฟาร์ม 
วันที่ 23 ม.ค.63 

๔ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม ๑ ศพจ.มค. ๕๐ ราย    

๕ ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เชื่อมโยงการตลาด กระจายสินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง    

๖ ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มค. ๑๒    
 การใช้จ่ายงบประมาณ  

 
ปจ.บร. 125,500 56,208 44.79 บริหารส านักงาน

43,000.- 

ทบทวนเปูาหมายการด 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.     

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

ปจ.บร.     

๓ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ปี ๖๓ ปจ.บร. 19 ๑๙ 100  

๓ 
ติดตามประเมินผล ปี 6๓ รายละ 200 
บาท รวมค่าน้ ามัน 

ปจ.บร.     

๔ 
คัดเลือกเกษตรกรพ้ืนที่อ าเภอล าปลาย
มาศ ๑๔๔ ราย อ.ช านิ ๘8 ราย 

ปจ.บร.     

๕ ลงข้อมูลในระบบ ปจ.บร.     

๖ มอบปัจจัยการผลิต ศพก.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ๓๑๓,๘๐๐ ๓๑๓,๘๐๐ 59,840.10 19.07  

 
ส ารวจติตามเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๒ รายละ ๕๐ บาท ให้แล้วเสร็จ พ.ค.๖๓ ตามหนังสือแจ้งประมงอ าเภอ
แล้ว 
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 

 

   

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร ศูนย์
หลัก ด าเนนิงาน 2,000 บาท 6 หลักสูตร 

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    
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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    

๗ สนับสนุนงานนโยบายรัฐบาลและตาม 
อนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ และ COO ๒,000 
บาท/อ าเภอ 

 

ปจ.บร. 23 ครั้ง   ส่งมอบวัสดุ
การเกษตร 
46,000.- 

วันที่ 6-10 
ม.ค. 63 

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

 

ปจ.บร. 230,0๐๐ 74,425 32.36 

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) )(ค่าโทรศัทพ์ 11,000.-) (งบเยียวยา 
277,700.-) (งบด าเนินงาน 12,300.-) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยงาน แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ด าเนินการ 

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

๒ ชี้ แจงแนะน า  เตรี ยมความพร้ อม ปจ.บร. ๖๐ ราย 40 66.67  

๓ ส่งค าขอ ปจ.บร. ๖๐ ราย 40 66.67  

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. ๖๐ ราย    

5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. ๖๐ ราย    

 การใช้จ่ายงบประมาณ(โอนแล้ว) ปจ.บร. 12,300 4,372 35.54  

*ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่ทะเบียนเกษตรกรหมดอายุปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
120 ฟาร์ม 
* ชี้ แจงแนะน า  เตรี ยมความพร้อม วันที่ 17-18 ธ.ค. 62  อ.กระสังและอ.สตึก 
*แผนชี้ แจงแนะน า  เตรี ยมความพร้อม วันที่ 16,21 ม.ค. 63  อ.เมืองและอ.หนองหงส์ 
*แผนชี้ แจงแนะน า  เตรี ยมความพร้อม วันที่ 11,12 ก.พ. 63 อ.นางรอง และอ.ละหานทราย   
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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 6,392 22.43  

*ศพจ.มหาสารคาม ยังไม่ได้รับงบประมาณ 

๗.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอหนองกี ่)(ต.เย้ยปราสาท,ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา) 
 (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    

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับค าขอ ๓ ราย ปจ.บร.     

5 การติดตามให้ค าแนะน า ปี 61-62 ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 10,500 10,500 100  

*มอบปัจจัย 6 ก.พ.63  จ านวน 8 ราย 
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 70 ราย, อ.กระสัง 63 ราย,อ.เมืองบุรีรัมย ์63 ราย ,
อ.ละหานทราย 36 ราย,อ.หนองหงส์ 49 ราย อ.และอ.สตึก 69 ราย) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกเกษตรกร  ๔๑๐ ราย ปจ.บร. ๔๑๐ ราย 400 100 ก าลังปูอน
ข้อมูลใน
ระบบ 

๒ ส่งรายชื่อให้ ศพจ.มค. ปจ.บร. ๔๑๐ ราย 400 100 

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.
ติดตามด้วย
หรือไม่ 

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

 -ผลผลิตรวมเฉลี่ย      

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 147,500 36,532 24.77  

*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    
๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ปลาดุก ๕๐,๐๐๐ ตัว ศพก.บร     
๓ ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร. ๕ แห่ง    
๔ ส่งอาหารสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๕ แห่ง    
๕ ติดตามให้ค าแนะน า ปจ.บร. 12 ครั้ง    
 การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณ 
33,100 8,710 26.31  

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    
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    

แผนมอบปัจจัยการผลิตที่ให้กับโรงเรียน 
 ๑.ปลาดุก     จ านวน ๑,๔๐๐ ตัว 
 ๒.กบ      จ านวน ๑,๐๐๐ ตัว 
 ๓.อาหารปลาดุกเล็ก    จ านวน ๕ กระสอบ 
 ๔.อาหารปลาดุกใหญ่    จ านวน ๑๐ กระสอบ 
 ๕.อาหารกบเล็ก     จ านวน ๔ กระสอบ 
 ๖.อาหารกบใหญ่     จ านวน ๗ กระสอบ  

๑๑.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปจ.บร. 17,248 ราย
ราย 

318 1.85 บันทึกในระบบ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  ปจ.บร. 27,9๐๐ 5,044 18.08  

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 ๑ ๒๕  

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๐    
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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 

78 ราย 7.09 บันทึกในระบบ 
๒ ส ารวจสถิติประมงด้านการท าการประมง ปจ.บร.  ๔๘๐ ตัวอย่าง 120 ราย 25  
   

    

 การใช้จ่ายงบประมาณ   ปจ.บร. ๑4,๓๐๐ 4,368 30.55  
  
*ส ารวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์และส ารวจสถิติประมงด้านการท าการประมง ภายในเดือนมีนาคม 2563 
รายละเอียด ตามแผนที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ได้แจ้ง 
ก าหนดแล้วเสร็จ...............  
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 ๑  ครั้ง   
๖ เตรียมแหล่งน้ า  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร. ๑ ครั้ง    
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค.            ตัว    
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ าหลังปล่อย  ศพจ.มค.     
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร. ๕๐ ราย  ๕๖  ราย   
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     
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๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มค.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 125,500 110,564 88.10  

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 ปจ.บร. ๖๐ แห่ง    กุ้ง ๑๒ ล้านตัว 

 พ้ืนทีแ่หล่งน้ า  ๒,๑๖๙ ไร ่    

 งบประมาณท่ีช่วยเหลือ ปจ.บร. ๐ 0 0  

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 
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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 
 
แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
1. ประมงจังหวัดบุรีรัมย์      ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุม่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง   กรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง   กรรมการ 
4. นางสาวมะลิ  มาฆะมนต์     กรรมการ 
5. ประมงอ าเภอเจ้าของพื้นที่      กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. การควบคุมการท าการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ จดทะเบียนผู้ท าการประมง ปจ.บร. ๘ ครั้ง ๓  ครั้ง   
๒ จัดท าพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า ปจ.บร. ๓๑ แห่ง   กรมประมง 

๓ ก ากับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ปจ.บร. ๖ ครั้ง ๒   
๔ ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ปจ.บร. ๑ ครั้ง    
๓ ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ปจ.บร. ๒ ครั้ง    
๔ การสร้างเครือข่าย ปจ.บร.     
๕ การตรวจปราบปราม นปป.บร     
๖ การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ปจ.บร.     
๗ การรายงานผลคดี นปป.บร     
๘ ข้อร้องเรียน นปป.บร     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 3,500    
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๑๘. การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมงน้ าจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง งบประมาณปี 256๓ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการแล้ว 
(ราย) 

๑ 17 ม.ค. 63 วัดวงอารี บ.ม่วงใต้ ต.มะเฟือง  อ.พุทไธสง   ปอ.เมือง ๕๕ 
๒ 24 ม.ค.63 ศาลาประชาคม ม.6 บ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง  ปอ.กระสัง ๓๒ 
๓ 29 ม.ค.63 ศาลากลางหมู่บ้านยาง ม.9 ต.เย้ยประสาท อ.หนองกี่  ปอ.หนองก่ี ๕๓ 
๔ 6 ก.พ. 63 ศาลาประชาคมบ้านวังปลัด ม.9 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง  ปอ.สตึก  
๕ ๒๕ ก.พ.63 ศาลาประชาคมบ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย  ปอ.ละหานทราย  
๖ ๒๖ ก.พ. 63 ศาลาประชาคมบ้านจันทร์แดง ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง  ปอ.นางรอง  
๗  วัดบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ล าปลายมาศ  กลุ่มบริหารฯ  
๘  อ.บ้านกรวด  กลุ่มบริหารฯ  
  รวม  ๑๔๐ 
 
๑๙. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองละหานทราย หมู่ 4 ต.ละหานทราย 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 

๒๐. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. 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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  ๒๑. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีพันปีหลวง  วันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๓  (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองคูขาด อ.สตึก 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 

๒๒. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. อ.หนองหงส์ 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๕,๐๐๐ ๐ ๐ งบ ศพก. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

๖.๑ การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมงน้ าจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
แผนการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง งบประมาณปี 256๓ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ แผน/ผล หมายเหตุ 
๑ 17 ม.ค. 63 วัดวงอารี บ.ม่วงใต้ ต.มะเฟือง  อ.พุทไธสง  45/55  
๒ 24 ม.ค.63 ศาลาประชาคม ม.6 บ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 45/๓๒  

๓ 29 ม.ค.63 ศาลากลางหมู่บ้านยาง ม.9 ต.เย้ยประสาท อ.หนองกี่ 45/๕๓  

๔ 6 ก.พ. 63 ศาลาประชาคมบ้านวังปลัด ม.9 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง 45/๖๐  
๕ ๒๕ ก.พ.63 ศาลาประชาคมบ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย 45/๕๑  
๖ ๒๖ ก.พ. 63 ศาลาประชาคมบ้านจันทร์แดง ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง 45/0  
๗  วัดบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ล าปลายมาศ 45/๐  
๘  อ.บ้านกรวด 45/0  
  รวม 360/๒๕๑  

มติที่ประชุม ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  

 ไม่มี 

 มติที่ประชุม ทราบ 

เลิกประชุมเวลา : 13.30 น. 

 

    

 

(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

(นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง) 
นักวิชาการประมง 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 


