
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจงัหวัดบุรีรัมย์ 

คร้ังที่ 6/256๓ 
วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 256๓ เวลา 09.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสุริยันต์    วรรณวงษ ์   ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
2. นายบุญธง    เภาเจริญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
3. นางสาวกิตติยา    ประสีระเตสังข์    หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4. นางสาวทิพาวรรณ   นพรัตน์    ประมงอำเภอสตึก 
5. นางสาวกชพรรณ   ขันน้ำเที่ยง   ประมงอำเภอนางรอง 
6. นายวชิรวิทย์    ตันติบรรณกุล   ประมงอำเภอลำปลายมาศ 
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. นายธงชัย    เพ่ิมงาม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ไปราชการ 
2. นายนิวัฒน์    อึงชื่น  ประมงอำเภอละหานทราย   ไปราชการ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วันนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลา จำนวน 
๒๐๐,๐๐๐ ตวั เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์   
 อธิบดีกรมประมง จะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ที่ประชุม ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/256๓ วันจันทร์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 256๓  

มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

  ๓.๑ คำสั่งกรมประมง ที่ ๘๒๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓ 

 ๓.๒ พายุโนอึล เกษตรกรด้านประมงประสบอุทกภัย จำนวน ๑๑๖ ราย ในเขตพ้ืนที่อำเภอ 
นางรอง ๓๕ ราย บ้านกรวด ๘๐ ราย ประโคนชัย ๑ ราย ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลเสนอขอรับการช่วยเหลือ หากมี
การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่เกิดภัย 

 ๓.๓ เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ยังไม่ประกาศใช้ จึงให้ดำเนินการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ พลางก่อน 

 3.4 เรื่อง ประกาศเขตท่ีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามท่ีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ให้ที่จับสัตว์น้ำ ดังต่อไปนี้ เป็นเขตพ้ืนที่รักษา
พันธุ์สัตว์น้ำ 

 (๑) บึงสระบัวหมู่ที ่1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง 

 (๒) ฝายชลประทานราชดำริ หมู่ที่ 11 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง 

 (๓) เขื่อนลำนางรอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง 

 (๔) คลองละลม ลูกที่ 1 ติดกับสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ 

 (5) คลองละลม ลูกท่ี 2 ติดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
บุรีรัมย์ 

 (6) คลองละลม ลูกที่ 3 ติดสะพานยาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

 (7) คลองละลม ลูกที่ 5 ข้างวัดอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

 (8) คลองละลม ลูกที่ 6 หน้าวัดอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

 (9) ลำห้วยตลาด หมู่ที่ 10 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

 (10) ลำตะโคง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน 

และ ให้ที่จับสัตว์น้ำ ดังต่อไปนี้ ยกเลิกเป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 

 (1) หนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ 

 (2) หนองละหานทราย หมู่ที่ 4 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย 

 (3) คลองละลม ลูกที่ 4 ชุมชนศาลเจ้าแม่บัวลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

 (4) สระหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย 

 (5) อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม  หมู่ที่  -  ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

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 29 กันยายน  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 
3 งบสาธารณูปโภค 119,887 119,887 119,643.30 243.70 99.80 
4 งบดำเนินงาน 2,448,066 2,448,066 2,442,054.81 6,0๑๑.19 99.75 
5 งบบุคลากร 1,620,349 1,620,349 1,619,808 541 99.97 
 รวม 4,559,802 4,559,802 4,553,0๐๖.11 6,7๙๕.8๕ 99.85 

 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 50 100  

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 12 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ  125,500 
(แผน) 

125,500 
(ได้รับ) 

125,500 
 

100  

ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต   โดยมีผลผลิตเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๐ 
๒. ลดต้นทุนการผลิต  โดยลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1๐ 
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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. 2,092 ราย 2,092 ราย 100  

๒ 
คัดเลือกเกษตรกรรายเก่า ปี ๖๐-๖๒  
จำนวน 2,092 ราย 

ปจ.บร. 2,092 ราย 2,092 ราย 100  

๓ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ปี ๖๓ ปจ.บร. 19 ๑๙ 100  

๓ 
ติดตามประเมินผล ปี 6๓ รายละ 200 
บาท รวมค่าน้ำมัน 

ปจ.บร. 2,092 ราย 2,092 ราย 100  

4 มอบปัจจัยการผลิต ศพก.บร. 2,092 ราย 2,092 ราย 100  
 การใช้จ่ายงบประมาณ คืนเงินกรม 31,300 460,400 460,400 460,399.81 99.99 เหลือ 0.19.- 
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. 358,300 358,30
0 

100  

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 60 ราย 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 18,000 18,000 100  

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 1.จัดทำแผนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ เป้าหมายเกษตรกร 60 ฟาร์ม 
  1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร มาตรฐาน SL จำนวน 46 ฟาร์ม 
  1.2 เตรียมความพร้อมเกษตรกร มาตรฐาน GAP จำนวน 14 ฟาร์ม 
   - GAP ปลานิล จำนวน 11 ฟาร์ม 
   - GAP ปลาหมอไทย จำนวน 1 ฟาร์ม 
            - GAP กบ จำนวน  2 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. 140 ราย 140 100 ปอ.ละ 20 ราย 

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

3 ประเมินความรู้ ปจ.บร. 140 ราย 140 ราย 100  

4 ถอดองค์ความรู้ 3 ราย ปจ.บร. 3  ราย 3 ราย 100  

๕ ติดตามประเมินผล ปจ.บร. 140 ราย 140 ราย 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 69,000 69,000 100  

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.ให้จัดเตรียมรายชื่อเกษตรกรตามแบบฟอร์มเสนอรายชื่อเพ่ือใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป้าหมาย 300 ราย (ยอดปีงบประมาณ 2563 
ก่อนปรับลดยอดเกษตรกร) 
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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 15 ราย 100  

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับคำขอ 5 ราย ปจ.บร. 15 ราย 6 ราย 120 18 ส.ค 63 

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 30,000 ๒๙,๙๘9 ๙๙.๙๔ เหลือ ๑๑ บาท 

ตัวชี้วัด สนง.ปจ. 
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถยื่นขอรับการรับรองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
*ประชุมชี้แจงให้ความรู้ แก่เกษตรกร วันที่ 28 ม.ค.63  

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 1.เสนอแผนการดำเนินงาน เกษตรกร จำนวน 30 ราย 

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 ราย 100  

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

๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย ๔๑๐ ราย 100  

๔ สนับสนุน ปลา อาหารปลา มูลไก่ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย 410 ราย 100  

5 ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๔๑๐ ราย 410 ราย 100  

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 147,500 147,500 100  

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

(กันเงินไว้ซื้อปัจจัยการผลิต 53,750.-) 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

71,200 71,200 100  

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 

1 สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 100  
2 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง 100 17 ส.ค 63 
3 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. ๒ ครั้ง 2 ครั้ง 100  
 การใช้จ่ายงบประมาณ 28,700 28,700 28,700 100  

๑๑.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล 

ร้อย
ละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ 
จำนวนฟาร์มเกษตรกรทีส่ำรวจแลว้ 

ปจ.บร. 
17,734 17,734 100 สำรวจข้อมลู 

2 จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงระบบ Fisheries 
map แล้ว 

ปจ.บร. 17,734  
ราย 

7,260 40.9
4 

บันทึกในระบบ 

3 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร. 55,800 55,800 100  

4 ปรับปรุงข้อมูลและติดตามเกษตรกรที่มีสิทธ์ิ
ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร COVID - 19 

ปจ.บร 10,480 ราย 10,480 
ราย 

100 บันทึกในระบบ 
ติดตามเกษตรกร 
สนับสนุนข้อมลู 
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การดำเนินงาน 
 1.การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ 
 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมดอายุ 
 3.ปรับปรุงข้อมูลและติดตามเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร COVID – 19 

๑๒.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4 ครั้ง ปจ.บร. ๔ ครั้ง 4 ครั้ง 100  

 การใช้จ่ายงบประมาณ 14,000 14,000 14,000 100  

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 ๑4,๓๐๐ 100  

*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 
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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          ๙๔,๓๔๐ ตัว 118  
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  
 การใช้จ่ายงบประมาณ/งบดำเนินงาน 

(คืนเงิน8,150.-) 
137,850 137,850 137,850 100  

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  

 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  3,429 ไร ่    

 งบประมาณ 277,000+14,000 291,000 291,000 291,00
0 

100  
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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     3,429 ไร่ 

๑๗. การควบคุมการทำการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จดทะเบียนผู้ทำการประมง ปจ.บร. ๘ ครั้ง 9  ครั้ง 112 ๓๖๕ ราย 
๒ จัดทำพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. 17 แห่ง 19 แห่ง  กรมประมง 

๓ กำกับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปจ.บร.  8   
๔ ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปจ.บร. ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง   
5 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ปจ.บร.     
6 การสร้างเครือข่าย ปจ.บร.     
7 การตรวจปราบปราม นปป.บร     
8 การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ปจ.บร.     
9 การรายงานผลคดี นปป.บร     
10 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 98 
๙  14 ก.ค 63 ห้องประชุม อบต.หินลาด  กลุ่มบริหารฯ 62 
  รวม  525 
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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 
แผน ปี 64 อ่างห้วยใหญ่ บ้านม่วง ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ พ้ืนที่ 800 ไร่ 

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

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 
 แผน ปี 64 หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ 
  
 ๒๑. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีพันปีหลวง  วันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๓  (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองทำนบ ม. 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 

แผน ปี 64 หนองสะแกโพรง อ.เมือง 
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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.     

แผน ปี 64 หนองซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ 

ที่ประชุม ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

1. การขออนุมัติขับรถยนต์สำนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ ให้เตรียมเอกสาร สำเนา
ใบขับข่ีพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง คนละ 1 ชุด ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563 

2. การจัดทำสัญญาพนักงานราชการในระบบ DEGIS ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 
กันยายน 2563 

3. การลง DPIS ของข้าราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 ตุลาคม 2563 

ที่ประชุม ทราบ  

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 

    
 

(นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง) 
นักวิชาการประมง 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
 

(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


