
 รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจงัหวัดบุรีรัมย์ 

คร้ังที่ 3/256๓ 
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 256๓ เวลา ๐๙.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
........................................................ 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์   ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
2. นายธงชัย  เพ่ิมงาม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นายบุญธง  เภาเจริญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
4. นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
5. นางสาวทิพาวรรณ  นพรัตน์  ประมงอำเภอสตึก 
6. นายนิวัฒน์  อึงชื่น   ประมงอำเภอละหานทราย 
7. นายวชิรวิทย์  ตัณติบรรณกุล  ประมงอำเภอลำปลายมาศ 
8. นางสาวณพิชญา  ทับทิมทอง  ประมงอำเภอหนองก่ี   
9. นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล   ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
10. นางสาวประภาพรรณ  บุญรอด  ประมงอำเภอกระสัง 
11. นายสถิตย์  ปักกะทานัง   เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
12. นางสาวมะลิ  มาฆะมนต์   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
13. นายโยธิน  เลือดกุมภา          นักวิชาการประมง 
14. นายนพรัตน์  ทองเฟ่ือง   นักวิชาการประมง 
15. นายกรกต  มุ่งดี    เจ้าพนักงานประมง 
16. นายนพดล  สุภผล   เจ้าพนักงานประมง 
17. นางสาวภัทราวรรณ  หลับรัมย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
18. นางสาวอรังคณา  จิรอนันต์เจริญฤทธิ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวกชพรรณ  ขันน้ำเที่ยง  ประมงอำเภอนางรอง  ลาป่วย 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นายวชิรวิทย์ ตันติบรรณกุล เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
ประมงอำเภอลำปลายมาศ  สำนักงานประมงอำเภอลำปลายมาศ  สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเดิม  
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานประมงอำเภอบางพลี สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ  

ที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/256๓ วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 256๓ 

มติที่ประชุม รับรอง 

 

 /ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.๑ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๐๒๕๓๐/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานประมงอำเภอรับผิดชอบปฏิบัติงานในพ้ืนที่อำเภอในจังหวัด
บุรีรัมย์ และคำสั่งสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ เรื่องการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มอบหมายการปฏิบัติงาน ในสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ส่งสำเนาคำสั่งแจ้งเวียนทุก
อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบแล้ว  

3.๒ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพ้ืนที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 
และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ กำหนดไว้ ๔ ช่วง ๆ ละ ๓ เดือน   
 ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มี  ๓๒ จังหวัด 
 ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ มี ๓๒ จังหวัด  
ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในกลุ่มนี้ 
 ช่วงที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มี ๘ จังหวัด 
 ช่วงที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มี ๕ จังหวัด 
 เครื่องมือที่ใช้ทำการประมงได ้
 (๑) เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว เบ็ดพวง หรือการใช้เครื่องมืออ่ืนใดที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 (๒) ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีปากกว้างไม่เกิน ๒ เมตร และไม่ทำการประมงด้วย
วิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป 
 (๓) สุ่ม ฉมวก ส้อม 
 (๔) ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน 
 (๕) แห ความลึกไม่เกิน ๓ เมตร 
ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ -
๕๐,๐๐๐ บาท หรือปรับ ๕ เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง 
 เรื่องนี้ได้ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงอำเภอทุกอำเภอแล้ว 

3.๓ การออกหนังสือรับรองความจำเป็นขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัดภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
มีผู้ขอหนังสือรับรอง จำนวน ๓๒ ราย หนังสือรับรอง จำนวน ๑๐๓ ฉบับ 

3.๔ การขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรประมงท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำนังานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๘,๖๗๕ ราย แยกเป็น 

 ผู้ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑)  ๘,๕๖๐ ราย 
 ขึ้นทะเบียนใหม่ (ทบ.๑)    ๓๒๙ ราย 
 ต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.๑)  ๘,๘๒๗ ราย 
 ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จดแจ้งตามมาตรา ๑๗๕  ๕๘ ราย 
 ผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ทำการประมง (ทบ.๓)  ๙๐๑ ราย  

3.๕ การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ     
ด้านการประมงน้ำจืด ๓ ราย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๓ ราย ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ๒ ราย และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ราย 

/3.๖ การรับฟัง.... 
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3.๖ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ....และร่าง
พระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ....โดยได้ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง ในไลน์กลุ่ม เว็บไซต์
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ หนังสือแจ้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และรายงานกรมประมง
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

3.๗ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตั้งอยู่ที่
บ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  พ้ืนที่ ๑๙ ไร่ ทำในลักษณะ โคกหนองนาโมเดล 
(พ้ืนที่โคก ๙ ไร่ หนอง ๕ ไร่ นา ๕ ไร่) ซึ่งดำเนินการปรับรูปแปลงเสร็จแล้ว ในส่วนของหน่วยงานประมง สนับสนุน
การเลี้ยงปลาในบ่อ แปลงนา ขนมครก คลองซอย เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๔๘ รายกับเกษตรเครื่อข่าย ๑๙ ราย 
รวม ๖๗ ราย       โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ สนับสนุนพันธุ์ปลา ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ได้ปล่อยปลาไน และปลานวลจันทร์เทศ รวม ๑๐,๐๐๐ ตัว 

3.๘ การตรวจติดตามงานของผู้ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตที่  ๑๓  
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนบูรณา
การในพ้ืนที่ของเขตตรวจราชการที่ ๑๓ และ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการรายงานของแต่ละงาน 
ตามนโยบาย จำนวน ๑๕ เรื่อง ตามตารางที่กำหนด ไม่ต้องลงข้อมูลสะสม โดยตัดยอดวันที่ ๒๐ ของเดือนและให้
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมรายงานกระทรวงเกษตรฯ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนสามารถ Download เอกสาร
ได ้

 ๓.๙ การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๓.๑๐ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ กลับส่วนกลาง วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ของ
วงเงินคงเหลือ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มีเรียกคืนเงินงบประมาณ รวม จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน 
๑๒๐,๓๕๐  บาท ดังนี้ 

(๑) โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน ๗๘,๗๐๐ บาท 
(๒) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ    จำนวน ๓๑,๓๐๐ บาท 
(๓) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   จำนวน  ๒,๒๐๐ บาท 
(๔) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง  จำนวน ๘,๑๕๐ บาท 

มติที่ประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ๔.๑ การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา นับไปอีก ๑๕๐ วัน คือจนถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ขอให้ประสานเกษตรกรในพ้ืนที่เร่งยื่นขออนุญาตให้แล้วเสร็จตามกำหนด ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ 
ตอนพิเศษ ๓๑๐ ง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ลงประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้
ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 
๒๕62 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 
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ประธาน 
- เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง รายเก่าหรือรายใหม่ สามารถยื่นขออนุญาตเลี้ยงปลาในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศให้

เลี้ยงได้ ถ้ามีเอกสารครบตามเงื่อนใขตามประกาศ 
- สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่เดิมแต่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ประกาศและได้มาจดแจ้งการเลี้ยงตามมาตรา 175 จะต้อง

แจ้งให้เลิกเลี้ยงหรือไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำเรื่องหารือกรมประมงต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม ประมงอำเภอ 
 ประมงจังหวัดนำเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมทุกโครงการ ให้กลุ่ม ประมงอำเภอ
เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมในรายละเอียด และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) 

๑.การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
 แผนงบประมาณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม  2563) 

ที ่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ

ดำเนินการ 
๑ งบลงทุน 0 0 0 ๐ 0 
2 งบอุดหนุน 371,500 371,500 347,500 24,000 93.54 
๓ งบดำเนินงาน 2,424,550 2,424,550 1,399,408.31 1,029,332.69 57.72 
๔ งบบุคลากร 1,317,880 1,313,689 1,054,895 258,794 80.30 
 รวม 4,113,930 4,109,739 2,801,803.31 1,312,126.69 68.17 

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

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ เกษตรกร  ๕๐ ราย ปจ.บร. ๕๐ ราย 50 100  

๒ ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
(หลังดำเนินการ) 

ปจ.บร. ก.ค.63    

๓ ผู้จัดการแปลงเข้าไปถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกร 

ปจ.บร. ๕๐ ราย 50 100  

๔ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม ๑ ศพจ.มค. ๕๐ ราย    

๕ 
ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เชื่อมโยงการตลาด กระจายสินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง    

๖ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๑๒ 7 58.33  

 
การใช้จ่ายงบประมาณ  125,500 

(แผน) 
87,500 
(ได้รับ) 

82,428 94.20 เหลือ 5,072.- 

ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

/๑. เพิ่มประสิทธิ... 
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๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   โดยมีผลผลิตเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๐ 
๒. ลดต้นทุนการผลิต  โดยลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๐ 
๓. ยกระดับมาตรฐานการผลิต โดยการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  

                                           ปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
๔. มีตลาดจำหน่ายผลผลิต   โดยวางแผนการผลิต การตลาดได้ด้วยตนเอง 

     จำหน่ายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
๕. เสริมสร้างการรวมกลุ่ม   โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มมีความเข้มแข็ง 

๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖3 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ 
ติดตามประเมินผล ปี 6๒  
รายละ 50 บาท 

ปจ.บร. 2092 ราย 1080 ราย 51.62  

๒ 
คัดเลือกเกษตรกรรายเก่า ปี ๖๐-๖๒  
จำนวน 2,092 ราย 

ปจ.บร. 2092 ราย 2092 ราย 100  

๓ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ปี ๖๓ ปจ.บร. 19 ๑๙ 100  

๓ 
ติดตามประเมินผล ปี 6๓ รายละ 200 
บาท รวมค่าน้ำมัน 

ปจ.บร. 2092 ราย 1090 ราย 52.10  

4 มอบปัจจัยการผลิต ศพก.บร. 2092 ราย 388 ราย 18.54  

 การใช้จ่ายงบประมาณ คืนเงินกรม 31,300 460,400 460,400 200,703.61 43.60 เหลือ
259,696.39 

สำรวจติตามเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๒ รายละ ๕๐ บาท ให้แล้วเสร็จ พ.ค.๖๓ ตามหนังสือแจ้งประมงอำเภอ
แล้ว 
๔.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 
(งบอุดหนุน)  2,500 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

23 แห่ง 

 

100  

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร ศูนย์
หลัก ดำเนนิงาน 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 23 แห่ง 100  

๔ พัฒนาศูนย ์ศพก.เครือข่าย ดำเนินงาน 2,000 บาท 

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

แห่ง 
100  

/๕.ถ่ายทอด… 
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๕ ถ่ายทอดเทคโยโลยีสู่เกษตรกร ๑๐๐ ราย/
ศพก. จำนวน 23 อำเภอ ๒,000 บาท/อำเภอ 

ปจ.บร. 2,300 
ราย 

  ตัด
งบประมาณ 

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

ปจ.บร. 23 ครั้ง    

๗ สนับสนุนงานนโยบายรัฐบาลและตาม 
อนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ และ COO ๒,000 
บาท/อำเภอ 

 

ปจ.บร. 23 ครั้ง    

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบดำเนินงาน 358,300 บาท/คนืเงิน 78,700.- 

ปจ.บร. 358,300 342,145 95.50 เหลือ 16,155 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบอุดหนุน 196,500 บาท 

ปจ.บร. 196,500 172,500 87.79 เหลือ 24,000 

๕.โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง  
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Level)  จำนวน  ๖๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ อ.หนองหงส์ อ.นางรอง    
อ.ละหานทราย อ.สตึก อ.กระสัง และอ.เมืองบุรีรัมย์ (อำเภอละ 10 ราย)  

ที ่ กิจกรรม หน่วยงาน แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ดำเนินการ 

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

๒ ชี้ แจงแนะนำ  เตรี ยมความพร้อม ปจ.บร. ๖๐ ราย ๖๐ ราย 100  

๓ ส่งคำขอ ปจ.บร. ๖๐ ราย ๖๐ ราย 100  

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. ๖๐ ราย 60 ราย 100  

5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. ๖๐ ราย    

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 18,000 6,709 37.27 เหลือ 11,291 

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

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

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

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

3 ประเมินความรู้ ปจ.บร. ๓๐๐ ราย    

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

๕ ติดตามประเมินผล ปจ.บร. ๓๐๐ ราย    

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 69,000 29,184 42.30 เหลือ39,816 

/๗.โครงการ… 
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๗.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์(พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหนองกี ่)(ต.เย้ยปราสาท,ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา) 
 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 
ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ 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 46.66  

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับคำขอ ๓ ราย ปจ.บร.     

5 การติดตามให้คำแนะนำ ปี 61-62 ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 30,000 13,619 45.50 เหลือ16,381 

*มอบปัจจัย 6 ก.พ.63  จำนวน 8 ราย 
ตัวชี้วัด สนง.ปจ. 
 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถยื่นขอรับการรับรองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
*ประชุมชี้แจงให้ความรู้ แก่เกษตรกร วันที่ 28 ม.ค.63  

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

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

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

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

๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย ๔๑๐  100  

๔ สนับสนุน ปลา อาหารปลา มูลไก่ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย    

6 ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย    

7 ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖๒  ปจ.บร. ๓๐๐ ราย 75 25  
 -ผลผลิตรวมเฉลี่ย      

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 147,500 99,061 67.16 เหลือ48,439 

*คัดเลือกเกษตรกร  410 ราย ปอ.ส่งรายชื่อวันที่ 13 ม.ค.63 

 

/๙.โครงการ... 
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๙.โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 
พ้ืนทีป่ระมงโรงเรียน ๕ แห่ง 

๑. โรงเรียนบ้านโคกสูง   หมูที่ ๓   ตำบลศรีภูมิ    อำเภอกระสัง   
 ๒. โรงเรียนวัดฤาษีสถิต    หมู่ที่ ๑๑   ตำบลดอนกอก    อำเภอนาโพธิ์   
 ๓. โรงเรียนวัดสระทอง    หมู่ที่ ๑๒   ตำบลบ้านคู    อำเภอนาโพธิ์   
 ๔. โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่ ๖   ตำบลละหานทราย   อำเภอละหานทราย   
 ๕. ศกร.ตชด. ทรัพย์ทรายทอง  หมู่ที่ ๑๖  ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ

ดำเนินการ 
๑ สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๕ แห่ง ๕ แห่ง 100  
๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร     
๓ ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. ๕ แห่ง    
๔ ส่งอาหารสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๕ แห่ง 7 ครั้ง 58.33  
๕ ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. 12 ครั้ง    
 การใช้จ่ายงบประมาณ(คืนเงิน2,200) 

(กันเงินไว้ซื้อปัจจัยการผลิต 53,750.-) 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

71,200 10,170 14.28 เหลือ 7,280.- 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน 
*งบปัจจัยการผลิต รร.ละ 10,750 บาท **งบประมาณติดตาม รร.ละ 3,920 บาท 

๑๐.โครงการพัฒนาประมงโรงเรียนเพียงหลวง ๒ (สายโท ๑๒ ใต้  อ.บ้านกรวด) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ ชี้แจงโครงการ ปจ.บร. ๑ แห่ง    
๒ สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 100  
๓ จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. ๑ แห่ง    
๔ ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. ๑ แห่ง    
๕ ส่งอาหารสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๑ แห่ง    
๖ ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. ๒ ครั้ง    
 การใช้จ่ายงบประมาณ 28,700 28,700 0 0 เหลือ28,700 

 
 
 
 
 

/๑๑.โครงการ... 
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๑๑.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปจ.บร. 17,248 ราย
ราย 

2,065 12 บันทึกในระบบ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  ปจ.บร. 55,800 14,984 26.85 เหลือ40,816 

การดำเนินงาน 
 1.การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ 
 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมดอายุ 

     ๑๒.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ 14,000 14,000 0 0  

๑๓. สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปจ.บร. ๑,๑๐๐ ราย 1,152 104.72 บันทึกในระบบ 

๒ สำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ปจ.บร. ๔50 482 107  

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๑4,๓๐๐ 11,624 81.29 เหลือ2,676 

*สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์และสำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ภายในเดือนมีนาคม 
2563 รายละเอียด ตามแผนที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ได้แจ้ง 
กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
แผนสำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

- เดือนกุมภาพันธ์ อ.สตึกและอ.เมืองบุรีรัมย์ 
- เดือนมีนาคม อ.กระสังและอ.หนองก่ี 
- เดือนเมษายน อ.นางรองและอ.ละหานทราย 

***อำเภอละ 60 ราย*** กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

 

 

 

/๑๔. โครงการ…. 
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๑๔. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 256๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบรหิารจัดการด้านการ
ประมง) (หนองทานตะวัน ม.9 บ้านหว้าใต้ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกแหล่งน้ำ ( ๑ แห่ง) ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง 100  

๒ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นราษฎร ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 100  

๓ จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแหล่งน้ำ ปจ.บร. 1 คณะ 1 คณะ 100  

๔ ประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ำ ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 100  

๕ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำก่อนปล่อย ศพจ.มค. ๑ ครั้ง ๑  ครั้ง 100  

๖ เตรียมแหล่งน้ำ  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑  ครั้ง 100  

๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค. ๘๐,๐๐๐ ตัว         
ตัว 

๙๔,๓๔๐ ตัว 118  

๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำหลังปล่อย  ศพจ.มค.     

๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร. ๕๐ ราย ๑๑๔ ราย  
ราย 

288  

๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     

๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     

๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     

๑๓ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ /งบอุดหนนุ 175,000 175,000 175,000 100 0 

 การใช้จ่ายงบประมาณ/งบดำเนินงาน 
(คืนเงิน8,150.-) 

137,850 137,850 77,644.1 56.33 เหลือ
60,205.9 

๑๕.การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

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.การฟ้ืน… 



~ 11 ~ 
 

๑๖.การฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ) 

16.1 การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ เกษตรกร เลี้ยงปลานิล  9 อำเภอ ปจ.บร. ๔๘๙ ราย   ปลา ๓๙๑,๒๐๐ ตัว 

 พ้ืนที่แหล่งน้ำ      

 งบประมาณท่ีช่วยเหลือ ปจ.บร. ๐ 0 0  

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน จำนวน  ๗ อำเภอ 
๑.อำเภอหนองกี่      ๓๒ ราย  
๒.อำเภอพุทไธสง      ๖๕ ราย  
๓.อำเภอสตึก       ๑๙ ราย  
๔.อำเภอห้วยราช        ๔ ราย  
๕.อำเภอนาโพธิ์        ๑ ราย  
๖.อำเภอชำนิ   ๒๒๓ ราย  
๗.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     ๕๖ ราย 
๘.อำเภอแคนดง                        ๑๗ ราย 
๙.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์            ๗๒ ราย 
         รวม  ๙  อำเภอ            ๔๘๙ ราย 
แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
1. ประมงจังหวัดบุรีรัมย์      ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง   กรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง   กรรมการ 
4. นางสาวมะลิ  มาฆะมนต์     กรรมการ 
5. ประมงอำเภอเจ้าของพื้นที่      กรรมการและเลขานุการ 

16.2 สร้างอาชีพแหล่งน้ำชุมชนกุ้งก้ามกราม 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ สร้างอาชีพแหล่งน้ำชุมชน กุ้งก้ามกราม ปจ.บร. ๖๐ แห่ง   กุ้ง ๑๒ ล้านตัว 

 พ้ืนที่แหล่งน้ำ  ๒,๑๖๙ ไร ่    

 งบประมาณ 277,000+14,000 291,000 291,000 232,362.2 79.85 เหลือ 58,637.8 

 

 

/แหล่งน้ำ… 
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แหล่งน้ำชุมชน กุ้งก้ามกราม 
๑.อำเภอแคนดง   ๑๔ แห่ง ๑,๔๐๕ ไร่ 
๒.อำเภอพุทไธสง   ๑๕ แห่ง   ๕๐๘ ไร่ 
๓.อำเภอสตึก    ๑๖ แห่ง   ๙๑๕ ไร่ 
๔.อำเภอห้วยราช   ๑๕ แห่ง   ๖๐๑ ไร่ 
         รวม                ๖๐      แห่ง     ๒,๑๖๙ ไร่ 
๑๗. การควบคุมการทำการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จดทะเบียนผู้ทำการประมง ปจ.บร. ๘ ครั้ง ๗  ครั้ง ๘๗.๕๐ ๓๖๕ ราย 
๒ จัดทำพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. ๓๑ แห่ง   กรมประมง 

๓ กำกับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปจ.บร. ๖ ครั้ง ๒   
๔ ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปจ.บร. ๑ ครั้ง    
๓ ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ปจ.บร. ๒ ครั้ง    
๔ การสร้างเครือข่าย ปจ.บร.     
๕ การตรวจปราบปราม นปป.บร     
๖ การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ปจ.บร.     
๗ การรายงานผลคดี นปป.บร     
๘ ข้อร้องเรียน นปป.บร     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 3,500 3,500 100 0 

๑๘. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงน้ำจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)       
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง งบประมาณปี 256๓ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการแล้ว 

(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 ๖๐ 
๕ ๒๕ ก.พ.63 ศาลาประชาคมบ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย  ปอ.ละหานทราย ๕๑ 
๖ ๑๒ มี.ค. 63 ศาลาประชาคมบ้านจันทร์แดง ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง  ปอ.นางรอง ๖๑ 
๗ ๑๓ พ.ค.๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองฯ  ปอ.ละหานทราย ๕๓ 
๘  วัดบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ  กลุ่มบริหารฯ  
๙  อ.บ้านกรวด  กลุ่มบริหารฯ  
  รวม  ๓๖๕ 

/๑๙. การจัด... 
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๑๙. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. โครงการฟาร์มตัวอย่าง อ.กระสัง 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 

 ๒๐. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. อ.นางรอง 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 

 ๒๑. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีพันปีหลวง  วันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๓  (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองคูขาด อ.สตึก 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 

 

/๒๒. การจัด... 
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๒๒. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. อ.หนองหงส์ 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร.     

๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     

๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  

 คัดเลือกคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นายบุตรดา  ศาลางาม  อำเภอสตึก 
2. นายวันดี  จันทใส   อำเภอละหานทราย 
3. นายเจริญ  พลพันธ์  ชุมชนบ้านวังปลัด 

 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
1. นายชุมนุม  ยงสืบชาติ  อำเภอละหานทราย 
2. นายมานพ  เปรียมอำพร อำเภอโนนดินแดง 
3. นายสมพงษ์ นามปราศรัย แปลงใหญ่ตำบลสระทอง 

 ด้านการแปรรูป 
1. นางหนูแดง  ทองใบ  ซับสมบูรณ์ 
2. นางจิราวรรณ สุริอาม  แปลงใหญ่ตำบลสระทอง 

 ด้านผู้มีประสบการณ์ด้านการประมงและทรัพยากรธรรมชาติ 

1. นายเฉลียว  เทียนรวรรณ 
2. นายสมบูรณ์  จีนประสงค์ 

เลิกประชุมเวลา : 13.30 น. 

 

  

 

   

(นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง) 
นักวิชาการประมง 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
 

(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


