
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจงัหวัดบุรีรัมย์ 

คร้ังที่ 5/256๓ 
วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 256๓ เวลา 14.00 น. 

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ดว้ย Application 
Zoom Cloud Meetings 

........................................................ 
ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์   ประมงจังหวัดบุรีรัมย์  ไปราชการ  
2. นายวชิรวิทย์  ตันติบรรณกุล  ประมงอำเภอลำปลายมาศ ไปราชการ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

การประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 5/256๓ เป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ด้วย Application 
Zoom Cloud Meetings ครั้งแรก 

๑. ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 2๔  กรกฎาคม 
2562  ณ อ่างเก็บน้ำหนองม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยงานสำเร็จไปด้วยดี 
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๒. ด้วยวันที่ 1๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัม กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพ่ือ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม 256๓  เวลา 1๐.๓0 น. ณ หนอง
ทำนบ หมู่ที่ ๑๖ บ้านทำนบ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 

ที่ประชุม ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/256๓ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 256๓  

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ๓.๑ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมประมง ประจำปี 2563 ให้สำนักงานประมง
จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกฯ ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 
2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในกลุ่มที่ 2 3 และ 4 
จำนวนกลุ่มละ 1 คน ส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 หากหน่วยงานใดไม่เสนอ
รายชื่อให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 3.2 ตามหนังสือกองตรวจราชการ ด่วนที่สุด ที่  กษ 0532.3/ว2408 ลงวันที่  14 
กรกฎาคม 2563 หัวข้อ ตัวชี้วัดที่ 3 ให้สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดทำโครงการในการพัฒนางาน
ด้านประมงในพ้ืนที่ กำหนดให้ประมงจังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติงานใน
สายงานวิชาการทุกคน ประกอบด้วยนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ประมง ที่ปฏิบัติงานในสังกัด กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ 
กลุ่มบริหารจัดการฯ รวมถึงหัวหน้ากลุ่มฯ ประมงอำเภอ จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว เสนอประมงจังหวัดคนละ 1 
โครงการ ผลการคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพดีท่ีสุด จำนวน 4 โครงการ ที่จะส่งกองตรวจราชการ ดังนี้ 

1. โครงการโรงผลิตอาหารสัตว์น้ำชุมชน ผู้เขียนโครงการ นายบุญธง เภาเจริญ 
2. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงสู่มาตรฐานประมงอินทรีย์แบบมีส่วน SDGsPGS 

ผู้เขียนโครงการ นายธงชัย เพิ่มงาม 
3. โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงท้องถิ่น  ผู้เขียนโครงการ    

นายสถิตย์ ปักกะทานัง 
4. โครงการส่งเสริมสินค้าแปรรูปสู่ตลาดออนไลน์ ผู้เขียนโครงการ นางสาวมะลิ มาฆะมนต์ 

 ๓.๓ กำหนดการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันจันทร์ที่ 1๗ สิงหาคม พ.ศ. 2563 กำหนดการคร่าวๆ 

                    ๐๙.๐๐ น. มอบนโยบายในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ฟังบรรยายสรุปจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ๑๓.๔๕ น. รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำต้นทุน ณ โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วย
จระเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

                    ๑๕.๔๕ น. พบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อย ณ สำนักงานเขตส่งเสริมที่ ๔ น้ำตาลบุรีรัมย์ ตำบลดอนมนต์ 
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  

๓.๔ กำหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ของ 
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓   เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องพนมรุง้ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบรุีรัมย์ 

ที่ประชุม ทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(การเลี้ยงปลาในกระชัง) ของจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ออกใบอนุญาตแล้ว จำนวน ๒๘ ราย 
ค่าธรรมเนียม ๑๑,๒๓๖ บาท  

ที่ประชุม ทราบ  

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 4 สิงหาคม  2563) 

ที ่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ

ดำเนินการ 
๑ งบลงทุน 0 0 0 ๐ 0 
2 งบอุดหนุน 371,500 371,500 371,500 0 100 
๓ งบดำเนินงาน 2,501,368 2,501,368 1,868,768.2 632,599.8 74.71 
๔ งบบุคลากร 1,327,409 1,327,409 1,314,131 13,278 98.99 
 รวม 4,200,277 4,200,277 3,554,399.2 645,877.8 84.62 

 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 50 100  

๕ 
ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เชื่อมโยงการตลาด กระจายสินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง 1 แปลง 100  

๖ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๑๒ 10 83.33  

 การใช้จ่ายงบประมาณ  125,500 
(แผน) 

125,500 
 (ได้รับ) 

125,500 
 

100  

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

                                           ปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  เพ่ิมมูลค่าสินค้า 
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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 1500 ราย 71.70  

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 1550 ราย 74.94  

4 มอบปัจจัยการผลิต ศพก.บร. 2092 ราย 1367 ราย 65.34  

 การใช้จ่ายงบประมาณ คืนเงินกรม 31,300 460,400 460,400 334,284.31 72.61 เหลือ
126,115.69 

สำรวจติตามเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๒ รายละ ๕๐ บาท ให้แล้วเสร็จ พ.ค.๖๓ ตามหนังสือแจ้งประมงอำเภอแล้ว 
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  

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

ปจ.บร. 358,300 345,925 96.55 เหลือ 12,375 

6 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบอุดหนุน 196,500 บาท 

ปจ.บร. 196,500 196,500 100  
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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 แจ งแนะนำ  เตรี ยมความพร้ อม 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 17,884.32 99.36 เหลือ 155.68 

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. 140 ราย 140 100 ปอ.ละ 20 ราย 

๒ อบรมเกษตรกร สร้างความรู้ (ครั้งที่1) ศพจ.มค. 140 ราย 140 100  

3 ประเมินความรู้ ปจ.บร. 140 ราย 140 100  

4 ถอดองค์ความรู้ 3 ราย ปจ.บร. 3  ราย    

๕ ติดตามประเมินผล ปจ.บร. 140 ราย 140 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 69,000 30,084 43.60 เหลือ38,816 

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 เหลือ 8 ราย ** ไม่มี
น้ำ 

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับคำขอ ๓ ราย ปจ.บร. 15 ราย   18 ส.ค 63 

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 30,000 18,139 60.46 เหลือ11,861 

*มอบปัจจัย 6 ก.พ.63  จำนวน 8 ราย* ประชุมชี้แจงให้ความรู้ แก่เกษตรกร วันที่ 28 ม.ค.63 
ตัวชี้วัด สนง.ปจ. 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถยื่นขอรับการรับรองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
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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

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 171 41.71  

6 ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย 171 41.71  

7 ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖๒  ปจ.บร. ๓๐๐ ราย 300 100  
 -ผลผลิตรวมเฉลี่ย      

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 147,500 101,565 68.86 เหลือ 45,935 

*คัดเลือกเกษตรกร  410 ราย ปอ.ส่งรายชื่อวันที่ 13 ม.ค.63 
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  
2 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๕ แห่ง 5 แห่ง 100  
3 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. 12 ครั้ง 10 แห่ง 83.33  
 การใช้จ่ายงบประมาณ(คืนเงิน2,200) 

(กันเงินไว้ซื้อปัจจัยการผลิต 53,750.-) 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

71,200 63,920 89.78 เหลือ 7,280.- 

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 : กลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 100  
2 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. ๑ แห่ง   17 ส.ค 63 
3 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. ๒ ครั้ง 2 ครั้ง 100  
 การใช้จ่ายงบประมาณ 28,700 27,990 97.53 0 เหลือ 710 

๑๑.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปจ.บร. 17,248 ราย
ราย 

4,119 30 บันทึกในระบบ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  ปจ.บร. 55,800 28,365 50.83 เหลือ 27,435 

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 3 ครั้ง 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ 14,000 14,000 6,000 42.86 เหลือ 8,000 

๑๓. สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปจ.บร. ๑,๑๐๐ ราย 1,550 140.91 บันทึกในระบบ 

๒ สำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ปจ.บร. ๔50 450 107  

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. ๑4,๓๐๐ 12,868 89.99 เหลือ 1,432 

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

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

***อำเภอละ 60 ราย*** กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

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          
๙๔,๓๔๐ ตัว 
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๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำหลังปล่อย  ศพจ.มค.     
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร. ๕๐ ราย ๑๑๔ ราย 288  
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ /งบอุดหนุน 175,000 175,000 175,000 100 0 
 การใช้จ่ายงบประมาณ/งบดำเนินงาน 

(คืนเงิน8,150.-) 
137,850 137,850 110,934.1 80.47 

เหลือ
26,915.9 

แผนปล่อยกุ้ง แหล่งละ 2 แสน ตัว เดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งสามแห่ง 

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  

2 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 ) 
16.1 การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ เกษตรกร เลี้ยงปลานิล  9 อำเภอ ปจ.บร. ๔๘๙ ราย 489 100 ปลา ๓๙๑,๒๐๐ ตัว 

 งบประมาณท่ีช่วยเหลือ ปจ.บร. 0 0 0  
หมายเหตุ มอบอาหาร วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ,มอบพันธุ์ปลา วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 

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 สร้างรายได้จากอาชีพแหล่งน้ำชุมชนกุ้งก้ามกราม 

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+14,000 291,000 291,000 281,894.52 96.87 เหลือ 9,105.48 
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การปล่อยกุ้งก้ามกรามแหล่งน้ำโครงการ ชว่งวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑.อำเภอแคนดง   ๑3 แห่ง ๑,๔๐๕ ไร่    ปล่อยกุ้ง ๑3 แห่ง 
๒.อำเภอพุทไธสง   ๑๕ แห่ง   ๕๐๘ ไร่ ปล่อยกุ้ง ๑๕ แห่ง 
๓.อำเภอสตึก    ๑7 แห่ง   ๙๑๕ ไร่ ปล่อยกุ้ง ๑7 แห่ง 
๔.อำเภอห้วยราช   ๑๕ แห่ง   ๖๐๑ ไร่ ปล่อยกุ้ง ๑๕ แห่ง 
         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  ๒๒ ก.ค.๖๓ วัดบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ  ปอ.ลำปลายมาศ ๙๗ 
๙  อ.บ้านกรวด  กลุ่มบริหารฯ  
  รวม  ๔๖๒ 
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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. อ่างเก็บน้ำหนองม่วง ม. ๑๐ ต.ถนนหัก 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. หนองทำนบ มฬ ๑๖ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 
บุรีรัมย์ ๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร     

๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.    เฉพาะที่รับโอน 
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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.     

ที่ประชุม ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี- 

เลิกประชุม 15.30 น. 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง) 
นักวิชาการประมง 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
 

(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รูปภาพ  

ประชุมการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจงัหวัดบุรีรัมย์ 

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ด้วย Application Zoom 
Cloud Meetings 
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