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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน
ระบบ application line กลุ่ม เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นสนับสนุนยโยบาย ลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 
 เมื ่อวานวันที ่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยมีผลใช้บังคับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓   และมีแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่องประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘   

 ขอขอบคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ สนับสนุนพันธุ์
ปลา ร่วมจัดสถานที่ ปล่อยพันธุ์ปลา และร่วมต้อนรับองคมนตรี ๒ ท่าน (ดร.จรัลธาดา กรรณสูตร  ดร.อำพน กิตติ
อำพน) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อ่างเก็บน้ำลำจังหัน ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย  
ที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕6๓ วันที่  ๒๖  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๓ 
ตามเอกสารรายงานการประชุม ที่ส่งให้ตรวจสอบความถูกต้องทางไลน์กลุ่ม และ 

สำนักงานฯ รายงานผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ตามหนังสือที่ บร.๐๐๐๗/๘๓ ลงวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 
จึงขอให้ท่านได้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.๑ เนื ่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) จึงมีผลกระทบอย่างมาก ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่  การทำงานของคนไทย และคนทั่วโลก ซึ่งทุกท่านได้
ทราบทางสื่อต่างๆ ทุกวัน 

๓.๑.๑ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศ
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
แนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่๑๖ มีนาคม๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดย
งดกิจกรรมที่มีผูเ้ข้าร่วมงานเกินกว่า ๕๐ คนรายละเอียดตามประกาศ (เอกสารแนบ 1) 

๓.๑.๒ กรมประมง  งดการจัดงาน Kick off เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ความเข้าใจของโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ซึ ่งดำเนินการในพื้นที ่จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๓.๑.๓ แจ้งเลื่อนการจัดงานหว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๓ ณ หนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย ได้มีหนังสือเรียนอธิบดีกรมประมง ซึ่งจะมาเป็นประธานเปิดงาน หว่านแห จับปลา 
หรรษาบุรีรัมย์ ทราบแล้ว  นอกจากนีก้ารลงหนองจับปลาหลายแห่งต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเช่นกัน 

๓.๑.๔ จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นการประชุมทางเอกสารผ่านระบบ application 
line กลุ่ม : หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด-บร. 

๓.๑.๕ จังหวัดบุรีรัมย์ งดการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๖๓  

๓.๑.๖ จังหวัดบุรีรัมย์ งดการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓  

๓.๒ ขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มลาซาด้า (Lazada) ตามโครงการตลาด
สินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อให้สำนักงานประมงจังหวัดได้ศึกษา และประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผู้สนใจ  โดยสามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์กองตรวจราชการ www.fisheries/inspector ชื่อรายการขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์
บนแพลตฟอร์มลาซาด้า (Lazada) 

๓.๓ โครงการคัดเลือกคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้สำนักงานประมงจังหวัด คัดเลือกระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
และแจ้งผลให้กรมประมงทราบต่อไป อยากให้ทุกหน่วยเสนอเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง 
เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือก 

3.๔ แนวทางการการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ยื่นคำขอตามประกาศกรมประมง เรื่อง 
กำหนดให้ผู ้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขออนุญาต พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดบางจังหวัดได้ออกประกาศ กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขออนุญาต ตามหนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 
๐๕๑๐.๔/ว ๒๒๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งแนวทางการปฏิบัติ  

http://www.fisheries/inspector
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  (๑) หากผู้ยื่นคำขอตามประกาศกรมประมง มิได้มายื่นขออนุญาตภายในห้วงเวลาที่
สำนักงานประมงจังหวัดประกาศ หรือดำเนินการนอกเขตประกาศ นายอำเภอซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งคำสั่งไม่อนุญาต 

  (๒) กรณีผู้ยื่นคำขอตามประกาศกรมประมง มิได้มายื่นขอรับใบอนุญาตภายในห้วง
เวลาที่สำนักงานประมงจังหวัดประกาศ เนื่องจากไม่ประสงค์จะดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่ง
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อไป  ให้ผู้ยื่นแจ้งยกเลิกคำขอรับใบอนุญาต หากมิได้ดำเนินการ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไม่อนุญาต 

๓.๓ แผนส่งมอบกุ้งลูกกุ้งก้ามกราม เริ่มตั้งแต่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ สำหรับของจังหวัดบุรีรัมย์  

ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อำเภอแคนดง  แหล่งน้ำ ๑๔ แห่ง 
ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓   อำเภอพุทไธสง  แหล่งน้ำ ๑๕ แห่ง 
ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓   อำเภอสตึก  แหล่งน้ำ ๑๖ แห่ง 
ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  อำเภอห้วยราช  แหล่งน้ำ ๑๕ แห่ง 

 
๓.๔ แหล่งน้ำเพ่ือประเมินผลผลิต โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

จำนวน ๔ แห่ง  
๑.ขนาดพ้ืนที่ ๑๐-๑๕ ไร่ หนองยางตาสาด ตำบลสะแก อำเภอสตึก 
๒.ขนาดพ้ืนที่ ๑๕-๒๕ ไร่ หนองโชคกราด ตำบลตะโก อำเภอห้วยราช 
๓.ขนาดพ้ืนที่ ๒๕-๕๐ ไร่ หนองคลองม่วง ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง 
๔.ขนาดพ้ืนที่ มากกว่า ๕๐ ไร่ หนองคูขาด ตำบลสตึก อำเภอสตึก  

ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจแหล่งน้ำ
ดังกล่าวแล้ว แหล่งน้ำหนองคูขาด ตำบลสตึก อำเภอสตึก มีอัลคาไลน์ต่ำ คือ ๕๐ มก./ลิตร มีผลต่การลอกคราบของกุ้ง 
ต้องปรับให้อยู่ในระดับ ๘๐ มก./ลิตร ขึ้นไป และได้ ตรวจแหล่งน้ำสำรองของขนาดเดียวกัน ส่วนแหล่งน้ำ ๓ ลำดับแรก 
มีความเหมาะสมดี โดยเฉพาะหนองคลองม่วง ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง มีความเหมาะสมและชุมชนเข้มแข็ง ได้
ส่งรายชื่อแหล่งน้ำเพ่ือประเมินทั้งหมดรวมทั้งแหล่งน้ำสำรอง รวม ๘ แห่ง 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 
5.๑ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ประมงจังหวัดนำเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาพรวมทุกโครงการ ให้กลุ่ม เจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม
ในรายละเอียด และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) 

๑.การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 

 แผนงบประมาณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
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ที ่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
ดำเนินการ 

๑ งบลงทุน 0 0 0 ๐ 0 
2 งบอุดหนุน 145,000 145,000 87,500 57,500 60.34 
๓ งบดำเนินงาน 1,626,200 1,626,200 620,243.08 1,005,956.9

2 
38.14 

๔ งบบุคลากร 1,964,569 1,964,569 792,907 1,171,662 40.36 
 รวม 3,735,769 3,735,769 1,500,650.08 2,235,118,92 40.17 

      ๒.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปลาตะเพียนขาว (ต.สระทอง ๔๖ราย ต.ไทยสามัคคี  ๔ ราย อ.
หนองหงส์)รวม 50ราย (ผู้รับผิดชอบ:กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) ติดตามการปฏิบัติงาน ปีที่ ๒ 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

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

(หลังดำเนินการ) 
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 50 ราย 100  

๕ ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เชื่อมโยงการตลาด กระจายสินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง    

๖ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๑๒ 6 50  
 การใช้จ่ายงบประมาณ  

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

1 
เหลือ 
36,637.- 

ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
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 
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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 870 42.06  

๒ 
คัดเลือกเกษตรกรรายเก่า ปี ๖๐-๖๒  
จำนวน 2,092 ราย 

ปจ.บร. 2092 2092 100  

๓ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ปี ๖๓ ปจ.บร. 19 ๑๙ 100  

4 
ติดตามประเมินผล ปี 6๓ รายละ 
200 บาท รวมค่าน้ำมัน 

ปจ.บร. 2092 860 41.58  

5 มอบปัจจัยการผลิต ศพก.บร. 2092   พ.ค 63-
ส.ค.63  การใช้จ่ายงบประมาณ ๓๑๓,๘๐๐ ๓๑๓,๘๐๐ 103,460.1 32.9 

สำรวจติตามเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๒ รายละ ๕๐ บาท ให้แล้วเสร็จ พ.ค.๖๓ ตามหนังสือแจ้งประมงอำเภอแล้ว 
บ่อปลาของเกษตรกรในโครงการฯ มีน้ำน้อย เสนอเลื่อนการจ่ายปลาออกไปช่วงเดือน สค.-กย.๖๓ โดย

ทาง ศพก.บร. หากแหล่งไหนพร้อม ก็เสนอมาเพื่อให้การจ่ายปลาไม่กระจุตัวกันในช่วงปลายปี  ซึ่งมีหลายโครงการฯ
ต้องจ่ายปลาเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 6 ~ 
 

๔.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง) 
(งบอุดหนุนโอนครั้งแรก 57,500 บาท) (โอนครั้งที่สอง 0 บาท) (งบดำเนินงาน โอน 172,500บาท) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 
(งบอุดหนุน)  2,500 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

  รอโอน 

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร ศพก.
หลัก ดำเนนิงาน 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 ดำเนินงาน 2,000 บาท 

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

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

ปจ.บร. 2,300 
ราย 

   

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 7  เหลือ  

145,907.- 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบดำเนินงาน ๑๗๒,๕๐๐ บาท 
งบอุดหนุน ๕๗,๕๐๐ บาท 

 

ปจ.บร. 230,0๐๐ 84,093 36.52 

จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)  
- ให้จัดทำเก่ียวกับประมง 2 รายการ/อำเภอ 
- ควรมีจุดสาธิตด้านการประมง 

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ของปี ๒๕๖๓ ที่อำเภอสตึก อยากได้
กุ้งไปเลี้ยงในบ่อ  และในนาข้าว เพื่อเป็นเรียนรู้งาน  

จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) อาจเลื่อนไป ยังไม่มีกำหนด จาก
สถานการณ์โรคระบาด 
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๕.โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง  
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Level) จำนวน  ๖๐ ราย พ้ืนที่ดำเนินการ อ.หนองหงส์ อ.นางรอง    

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

ที ่ กิจกรรม หน่วยงาน แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุดำเนินการ 

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

๒ ชี้ แจงแนะนำ  เตรี ยมความพร้อม ปจ.บร. ๖๐ ราย 60 100  

๓ ส่งคำขอ ปจ.บร. ๖๐ ราย 60 100  

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. ๖๐ ราย 60 100  

5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. ๖๐ ราย    

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

*ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่ทะเบียนเกษตรกรหมดอายุปีงบประมาณ 2563 จำนวน 
120 ฟาร์ม 

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. 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  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ได้ขออนุมัติอ 
ฝึกอบรมแล้ว  อาจติดในเรื่องสถานการณ์โรคระบาด  การรวมกัน ซึ่งจะต้องดูสถานการณ์ก่อน 
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๗.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์(พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหนองกี ่)(ต.เย้ยปราสาท,ต.ทุ่งกระตราดพัฒนา) 
 (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 53.3 6 ก.พ.63 

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับคำขอ ๓ ราย ปจ.บร. ๓ ราย    

5 การติดตามให้คำแนะนำ 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  

การให้อาหาร มีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ และบางรายนำมูลไหมที่มีกระบวนการผลิตเป็นอินทรีย์ ให้ปลากิน
ด้วย  ปลานิลที่ปลาเลี้ยงมีการออกลูกในบ่อแล้ว  

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.ชำนิ 21 ราย, อ.
กระสัง 50 ราย,อ.บ้านด่าน 13 ราย,อ.เมืองบุรีรัมย ์48 ราย ,อ.พุทไธสง 15 ราย,อ.ละหานทราย 25 ราย,อ.ปะ
คำ 11 ราย อ.หนองหงส์ 49 ราย อ.และอ.สตึก 69 ราย) รวม 410 ราย 

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 410 100 

๔ สนับสนุน ปลา อาหารปลา มูลไก่ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย    

6 ติดตามให้คำแนะนำ  ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย 410 100 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 
บ่อปลาเกษตรกรมีน้ำน้อย การจ่ายปลาไปปลายปีงบประมาณ บ่อเกษตรเกษตรกรไม่อยู่เป็นกลุ่ม มีอุปสรรค
ในการติดตาม  โอกาสหน้าเห็นประสานพัฒนาที่ดินอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ได้เกษตรกรที่มีความเหมาะสม 
 



~ 9 ~ 
 

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 หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๕ แห่ง    
2 ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. ๕ แห่ง    
3 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๕ แห่ง    
4 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. 12 ครั้ง 6 ครั้ง 50  
 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 

   ได้สำรวจความต้องการของโรงเรียนแล้ว ทั้งหมดต้องการเลี้ยงปลาดุก จะเสนอจัดซื้อวัสดุสนับสนุน ประมาณ
ช่วงโรงเรียนเปิดเทอม  

๑๐.โครงการพัฒนาประมงโรงเรียนเพียงหลวง ๒ (สายโท ๑๒ ใต้  อ.บ้านกรวด) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ ชี้แจงโครงการ ปจ.บร. ๑ แห่ง   ยังไม่รับการ
จัดสรร
งบประมาณ 

 

๒ สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๑ ครั้ง   
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 ๐ ๐   
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๑๑.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุม่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

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.- 

การดำเนินงาน 
 1.การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ 
 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมดอายุ 

  
    ๑๒.โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ) (ผู้รับผิดชอบ : 
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๐    

 
๑๓. สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ 

ปจ.บร. ๑,๑๐๐ ราย 
ตัวอย่าง 

741ราย 67.3 บันทึกในระบบ 
๒ สำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ปจ.บร.  ๔๘๐ ตัวอย่าง 120 ราย 25  
   

    

 การใช้จ่ายงบประมาณ   ปจ.บร. ๑4,๓๐๐ 6,528 45.65 เหลือ 7,772.- 
  
*สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์และสำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ภายในเดือนเมษายน 2563 
รายละเอียด ตามแผนที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ได้แจ้ง 
แผนสำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
- เดือนกุมภาพันธ์ อ.สตึกและอ.เมืองบุรีรัมย์ 
- เดือนมีนาคม อ.กระสังและอ.หนองก่ี 
- เดือนเมษายน อ.นางรองและอ.ละหานทราย 
***อำเภอละ 60 ราย*** กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 
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๑๔. โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปี 256๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) (หนองทานตะวัน ม.9 บ้านหว้าใต้ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง) 

งบดำเนินงาน 38,000 บาท   งบอุดหนุน 87,500 บาท  

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกแหล่งน้ำ ( ๑ แห่ง) ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง ๑๐๐  
๒ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นราษฎร ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑๐๐  
๓ จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารแหล่งน้ำ ปจ.บร. 1 คณะ 1 คณะ ๑๐๐  
๔ ประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ำ ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑๐๐  
๕ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำก่อนปล่อย ศพจ.มค. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑๐๐  
๖ เตรียมแหล่งน้ำ  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง  ๑๐๐  
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค. ๘๐,๐๐๐ ตัว ๕๖,๐๐๐ ตัว ๗๐  ๑๘ มี.ค.๖๓ 
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำหลังปล่อย  ศพจ.มค.     
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร. ๕๐ ๕๗ ๑๐๐  
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค.     

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

 

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    
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๑๖.การฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

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

๒ สร้างอาชีพแหล่งน้ำชุมชน กุ้งก้ามกราม 
ประชุมกรรมการแหล่งน้ำ 

ปจ.บร. ๖๐ แห่ง ๖๐ แห่ง   กุ้ง ๑๒ ล้านตัว 

 พ้ืนที่แหล่งน้ำ  ๒,๑๖๙ ไร ่    

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

การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 
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 
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) 
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๑๘. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงน้ำจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง งบประมาณปี 2562 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
            - อำเภอพุทไธสง                  ๕๕  ราย 
            - อำเภอนางรอง                  ๖๑  ราย 
            - อำเภอหนองกี่                  ๕๓  ราย 
            - อำเภอละหานทราย           ๕๑   ราย 
            - อำเภอกระสัง                  ๓๒   ราย 
            - อำเภอคูเมือง                  ๖๐   ราย 
             * เป้าหมาย ๓๖๐ ราย  ผล  ๓๑๒  ราย                
หมายเหตุ : เหลือ 2 อำเภอ  คือ อ.ลำปลายมาศ  อ.บ้านกรวด 

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

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

 ๒๑. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ ์สัตว์น้ำเนื ่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์  
พระบรมราชินีพันปีหลวง  วันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
หนองคูขาด อ.สตึก 

๒๒. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) อ.หนองหงส์ 
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5.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (งบ
ดำเนินงาน) 

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
ได้รับ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

รัอย
ละ 

1 พัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากร
สัตว์น้ำ 

       

๑.๑ ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักและผลิตพ่อแม่
พันธุ์ขยาย ตัว 78,300 42,000 53.64 

   

๑.๑.๑ ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลัก ตัว 2,000 1,000 50.00    
๑.๑.๒ ผลิตพ่อแม่พันธ์ุขยาย ตัว 76,300 41,000 53.74    
๑.๒ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยแหล่งน้ำ

ธรรมชาติและสาธารณะ ตัว 
3,000,0
00 562,000 18.73 

   

๒ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน        
2.1. 
 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์
สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ 

ฟาร์ม 8 2 25.00    

2.1.1 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตรวจติดตาม ฟาร์ม 4 2 50.00    
2.1.2 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำท่ีจะหมดอายุ ฟาร์ม 4 0 0.00    
2.2 ตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผลิตพันธุ์

สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ของกรม
ประมง 

ฟาร์ม 8 1 12.50    

2.2.1 หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตรวจติดตาม ฟาร์ม 2 1 50.00    
2.2.2 หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำท่ีจะหมดอายุ ฟาร์ม 4 0 0.00    
2.2.3 หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำใหม่ ฟาร์ม 2  0 0.00    
2.๓ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์ม 300 199 66.33 
   

2.3.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเน่ือง
ในปี 2563 ฟาร์ม 97 88 90.72 

   

2.3.1.1 Safety level ฟาร์ม 95 87 91.58    
2.3.1.2 GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 2 1 50.00    
2.3.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 2563 ฟาร์ม 60 60 100.    
2.3.2.1 Safety level ฟาร์ม 60 60 100.    
2.3.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมท่ีได้รับรองในปี 

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 450 326 72.44 
   

2.4 โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงใน
แหล่งน้ำชุมชน  

       

2.4.1 ติดตามประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่ง
น้ำ แห่ง 60 0 0.00 

   

3 สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่            
3.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเกษตรกร ราย 2,092 0 0.00    
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3.2 จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 2,092,000 0 0.00    
4 โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี้ยงปลา

ในเขตพื้นที อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 
           

4.1 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตัว 1,200,000 550,000 45.83    
4.1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 645,000 430,000 66.67    
4.1.1 แจกพันธุ์สัตว์น้ำ ตัว 555,000 120,000 21.62    
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ 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  เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ แห่ง 0 0      
4.5 ฝึกอบรม ราย 100 0 0.00    
4.5.1 อบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำ ราย 100 0 0.00 
   

4.5.2 อบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ ราย 0 0      
4.5.3 อบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน ราย 0 0      
4.6 ติดตามและแนะนำเกษตรกร ครั้ง 0 0      
5 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและ

สัตว์น้ำจืดของไทย ตัว 
1,000,0
00 200,000 20.00 

   

5.1 ผลิต/ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ            
6 วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการ

ประมงเพื่อสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 100 60 60.00    

6.1 การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของ
ปลาช่อนท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์ม
เกษตรกร 

ร้อยละ 100 50 50.00    

6.2 การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสาย
พันธุ์แม่น้ำโขง โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ 
จำนวน 2 รุ่น 

           

7 ครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์
ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ  

บาท 1,269,000 182,855.00 14.41    

7.1 รายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ ตัว 4,144,000 635,745.00 15.34    
7.2 จำนวนสัตว์น้ำท่ีจำหน่าย ตัว 1,000,000 200,000 20.00    
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5.3 ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม 
๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

ลำดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ -อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนา

เกษตรกรสู่ Smart Farmer 
300 0 - -แผนจะอยู่เดือน 

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

ลำดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

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

๒ -สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์แก่
เกษตรกร 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๒ 

70 
30 

0 
0 

- 
- 

-แผนจะอยู่เดือน พ.ค. 
2563 เป็นต้นไป 

๓ -เกษตรกรยื่นขอการรับรอง ๕๘ 0 -  
 
๓. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

ลำดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

๑ หนองซับสมบูรณ์  
อ.โนนสุวรรณ (แหล่งน้ำปี ๒๕๖๐) 
- ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์
น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 

 
 

1 

 
 
0 

 
 
- 

 
 
-แผนจะอยู่ในเดือน 
เม.ย. ๒๕๖๓ 

ลำดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๒ หนองตะลุมปุ๊ก  

อ.นางรอง (แหล่งน้ำปี ๒๕๖๒) 
- ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์
น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 
-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  

 
 
1 
 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

0 
 

0 

 
 
- 

 
- 

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

๓ หนองทานตะวัน  
อ.กระสัง (แหล่งน้ำปี ๒๕๖๓) 
-ประเมินผลผลิต 
สัตว์น้ำก่อนปล่อย และติดตามการ 
เจริญเติบโตของ 
สัตว์น้ำหลังปล่อยทุก ๒ เดือน 
-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 
 

๓ 
 

 
 

80,000 

 
 

๑ 
 

 
 

56,๐๐๐ 

 
 
๓๓.๓๓ 

 
 

 
- 

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

ลำดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้

ประกอบกิจการฯ 
๑๐ ๐ -  

 -ติดตามเฝ้าระวัง ฟาร์มที่ดำเนินการ
เลี้ยงกุ้งก้ามแดง 

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

 -เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งในพ้ืนที่ที่มีการ
เลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

๑/๔ ๑/๑ ๒๕ -บริเวณท่ีมีการเลี้ยงปลา
นิลในกระชัง แม่น้ำมูล  
อ.สตึก 

 
๕. กิจกรรมระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 

ลำดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ -ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

 
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 

ลำดับที่ กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 
๑ -แนะนำถ่ายทอดความรู้ ครั้งที ่1 ๔๑๐ 

ราย 
๔๑๐ ๑๐๐  

๒ -แนะนำถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ ๒ ๔๑๐ ๐ -  
๓ -สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๔๑๐ ๐ -  

 
๕.๔ ผลการดำเนินงานของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

1. ควบคุมการทำประมงพ้ืนที่แหล่งน้ำจืด ครั้ง 20 20 100.00 
   ประเภทคดี      9/2   
        - 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 ; ข่ายประกอบเครื่องกระทุ้งน้ำ คดี/ราย   ๑/1   
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๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพ้ืนที่แหล่งน้ำ
จืด ครั้ง ๑ ๑ 100.00 
๓. จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้ง 2 1 50.00 
๔. อบรมยุวประมง ครั้ง ๑ ๑ 100.00 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
 ขอขอบคุณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ที่สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
มหาสารคาม สนับสนันพันธุ์ปลาในงานเพ่ือปล่อยในบ่อปลาของศูนย์เรียนรู้และพัฒนาอาชีพชุมชนหูทำนบ  อำเภอปะ
คำ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
มติที่ประชุม 
 สอบถามราคาพันธุ์กุ้งก้ามกราม ที่จำหน่ายในหน่วยงานของศูนย์วิจัยประมงฯ  ราคาตัวละ 
๐.๑๕ บาท และราคา ๐.๒๐ บาท 
  

เลิกประชุมเวลา : 11.30 น.  

 

 

 

 

 (นายธงชัย เพิ่มงาม) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 (นายสุริยันต์ วรรณวงษ์) 
ประธานกรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


