
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจงัหวัดบุรีรัมย์ 

คร้ังที่ ๑/256๔ 
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ณ  ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
........................................................ 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุริยันต์    วรรณวงษ ์  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 
2. นายธงชัย    เพ่ิมงาม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
3. นางสาวกิตติยา    ประสีระเตสังข์   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4. นางสาวทิพาวรรณ   นพรัตน์   ประมงอำเภอสตึก 
5. นายนิวัฒน์    อึงชื่น   ประมงอำเภอละหานทราย 
6. นางสาวกชพรรณ   ขันน้ำเที่ยง  ประมงอำเภอนางรอง 
7. นายวชิรวิทย์    ตันติบรรณกุล  ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
8. นางลัดดาวัลย์   พินศิริกุล  ประมงอำเภอลำปลายมาศ 
9. นางสาวประภาพรรณ   บุญรอด   ประมงอำเภอกระสัง 
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จินตนา  พูลชาติ   ประมงอำเภอประโคนชัย 
11. นางสาวณพิชญา   ทับทิมทอง  ประมงอำเภอพุทไธสง 
12. นายสถิตย์    ปักกะทานัง  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน 
13. นางสาวมะลิ    มาฆะมนต์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
14. นายโยธิน    เลือดกุมภา         นักวิชาการประมง 
15. นายนพรัตน์    ทองเฟ่ือง  นักวิชาการประมง 
16. นายกรกต    มุ่งดี   เจ้าพนักงานประมง 
17. นายนพดล    สุภผล   เจ้าพนักงานประมง 
18. นางสาวสิริภูรินท์   ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานธุรการ 
19. นางสาวภัทราวรรณ   หลับรัมย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
20. นางสาวอรังคณา   จิรอนันต์เจริญฤทธิ์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เป็นการประชุมครั้งแรกของปีใหม่ ซึ่งอยู่ช่วงเหตุการณ์ ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID -19) เป็นผลกระทบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย 
ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ และหน่วยงานประมงยังมีหน้าที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำว่าสัตว์น้ำไม่ใช่พาหนะ
การแพร่กระจายของโรค การจัดหาสถานที่จำหน่ายสัตว์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/256๓ วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 256๓  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๓.๑ การเดินทางมาตรวจราชการในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดี      
กรมประมง และคณะ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในทุกกิจกรรม ขอขอบคุณ     
ทุกคนที่ได้ทุ่มเทการทำงาน ร่วมกันดำเนินงานในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

 ๓.๒ งานกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงนี้ถูกเลื่อนงานออกไป เพราะสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ งานวันเด็ก งานกัญชงกัญชาโลก งานกาชาด งานบุรีรัมย์มาราธอน  

 ๓.๓ นโยบายของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ได้มอบนโยบาย 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ เน้นการประชาสัมพันธ์ รุก รับ ปรับ แก้  
ค่านิยมของกระทรวงฯ มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน ในระดับของจังหวัด 
ปรับแก้จาก คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 
(Chief of Operation : CoO ) เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Commarnd : SC)  

  ๓.๔ การกำหนดมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส  COVID -19 
ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ระลอกใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก
แพกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล เป็นผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต
สัตว์น้ำ กรมประมง จึงกำหนดมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือลดการปนเปื้อนไวรัส COVID -19 การออกหนังสือรับรอง      
การปฏิบัติตามมาตรการ ได้แก่ ๑.ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒.สะพานปลาท่าเทียบเรือ ๓ . Modern Trade             
๔.เรือประมง (รายละเอียดตามเอกสาร) 

  ๓.๕ การดำเนินกิจกรรมประมงในช่วงฤดูแล้ง การงดเลี้ยงปลาในเขตชลประทาน การงด
เลี้ยงปลาในกระชังพ้ืนที่น้ำน้อย การเลี้ยงปลาในบ่อดินตามสภาวะปริมาณน้ำ 

 ๓.๖ การช่วยเหลือเกษตรกรประมงที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๓ (อยู่ในระเบียบวาระที่ 5     
ข้อ 20) 

 ๓.๗ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ         
ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามข้อ ๒ (๒) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประมง พ.ศ.๒๕๕๙ (การเลี้ยงปลาในกระชัง ตารางเมตรละ ๒ บาท) แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในแต่ละพ้ืนที่ 
เพียงครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  

  3.8 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง ขอความอนุเคราะห์รับแสตมป์รูปปลากัด     
ไปจำหน่าย จังหวัด ละ 10 แผ่น ในราคา แผ่นละ 100 บาท 

  3.9 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากกาชาด
การกศุล “งานกาชาด และไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2564” ให้กับบุคลากรในสังกัด จำนวน 3 เล่มๆ ละ 20 ฉบับๆ ละ 
100 บาท 

  3.10 กรมประมงได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาค 
สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปี 2564 แล้ว 
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  3.11 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 
   (อยู่ในระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 10) 
   - รายละเอียดเพ่ิมเติมกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงจะนัดวันชี้แจง  
ให้ผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง 
  3.12 งานประมงเด่นประจำอำเภอ เพ่ือเป็นงานที่ประมงจังหวัดมอบหมายให้อำเภอ     
เช่น เกษตรกรเด่น การทำการด้านประมงเด่น หรือกลุ่มเกษตรกรทำกิจกรรมด้านประมงเด่นประจำอำเภอ เป็นต้น 
  3.13 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้ เงินอุดหนุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสาร) 
  3.14 สูตรอาหารปลาเพ่ือการลดต้นทุน เป็นสูตรอาหารของเกษตรกรที่ คิดค้นขึ้นเอง  
ซึ่งเป็น ศพก.เครือข่าย จำนวน 3 แห่ง สามาถรลดต้นทุนค่าอาหารได้ 40% โดยมีการใช้หมูป่นเป็นส่วนผสมแทน  
ปลาป่นและมูลโคผสมกับรำละเอียด เพ่ือเป็นอาหารปลา ทางกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  สำนักงาน
ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บตัวอย่างอาหารปลาส่งไปวิเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ รอผล
วิเคราะห์ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

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

๑.การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
 แผนงบประมาณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖4 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) 

ที ่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ

ดำเนินการ 
๑ งบลงทุน 0 0 0 ๐ 0 
2 งบอุดหนุน 347,500 145,000 0 145,000 0 
3 งบสาธารณูปโภค 120,000 46,940 39,551.03 7,388.97 84.26 
4 งบบุคลากร 1,448,409 668,840 617,727.79 51,112.21 92.36 
5 งบดำเนินงาน 1,508,950 865,435 111,150 754,285 12.84 
 รวม 3,424,859 1,726,215 768,428.82 957,786.18 44.51 
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 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 

1 ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
(หลังดำเนินการ) 

ปจ.บร. ก.ค.64   ก.ค-ส.ค 64 

2 ผู้จัดการแปลงเข้าไปถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกร 

ปจ.บร. ๕๐ ราย   ม.ค-มี.ค.64 

3 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม ๑ ศพจ.มค. ๕๐ ราย   ม.ค-มิ.ย 64 

4 
ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เชื่อมโยงการตลาด กระจายสินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง 1 100 ต.ค-ธ.ค 63 

5 ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๑๒ 3 25 ต.ค.63-ก.ย.64 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
(กันเงินไวฝ้ึกอบรม 37,500.-) 

90,000.- 
(แผน) 

43,000.- 
 (ได้รับ) 

8,676 
 

20.18 
% 

 เหลือ  
34,324.- 

 
๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖3 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 
คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายรายเก่า ปี 
๖๐-๖๒  

ปจ.บร. 355 ราย 355 ราย 100  

2 คัดเลือกผู้นำเกษตรกรเครือข่าย  ปจ.บร. 23 ราย 23 ราย 100  

๓ 
ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกร
เครือข่าย  

ปจ.บร. 355 ราย   
ม.ค-พ.ค 
64 

4 
ส่งเสริมองค์ความรู้ผู้นำเกษตรกร
เครือข่าย 

ปจ.บร. 23 ราย   
ม.ค-พ.ค 
64 

5 
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมอาหารสัตว์
น้ำ 

ปจ.บร.
ศพก.บร. 

355 ราย   
มิ.ย.-ส.ค.
64 

6 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม 

ปจ.บร. 23 ครั้ง   ก.พ.-ส.ค.64 

7 
สร้างการรับรูผ้ลสำเร็จของการนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

กคพ.     

 
การใช้จ่ายงบประมาณ (กันเงนิไว้ฝึกอบรม
71,260.-) 

แผน
168,750 

ได้รับ 
76,750 

3,120.- 4.07 % เหลือ 
73,630.- 
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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 

 

0 แห่ง 

 

0  

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร ศูนย์
หลัก ดำเนนิงาน 2,000 บาท 6 หลักสูตร 

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

0 แห่ง 

 

0  

๓ พัฒนาศูนย ์ศพก.เครือข่าย ปี 6๓ รายใหม่ 
(งบอุดหนุน) 5,000 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง     0 แห่ง 0  

๔ พัฒนาศูนย ์ศพก.เครือข่าย ดำเนินงาน 2,000 บาท 
ด้านประมง  ปี ๖๐-63 รายเก่า 

ปจ.บร. 138 แห่ง 0  แห่ง 0  

5 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบดำเนินงาน 483,000 บาท(กันเงินวัสดุ
การเกษตร 333,500 บาท) 

แผน 
483,000 

 

ได้รับ 
345,000 

18,170 5.28% เหลือ 
326,830 

6 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบอุดหนุน 172,500 บาท 

แผน 
172,500 

ได้รับ
57,500 

0 0 เหลือ 
57,500 

๕.โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง  
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (GAP) 14 ฟาร์ม (Safety Level) 34 ฟาร์ม พื้นที่ดำเนินการ GAP อ.สตึก 8 
ฟาร์ม อ.ลำปลายมาศ 1 ฟาร์ม อ.พุทไธสง 2 ฟาร์ม อ.แคนดง 1 ฟาร์ม อ.ชำนิ 1 พื้นที่ดำเนินการ SL อ.กระสัง 
12 ฟาร์ม อ.ประโคนชัย 12 ฟาร์ม อ.ลำปลายมาศ 10 ฟาร์ม รวม 48 ฟาร์ม 

ที ่ กิจกรรม หน่วยงาน แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑  คัดเลือกเกษตรกร (๖๐ ราย)  ปจ.บร.  48 ราย  10 ราย 20.83  

๒ ชี้ แจ งแนะนำ  เตรี ยมความพร้ อม ปจ.บร. 48 ราย 10 ราย 20.83  

๓ ส่งคำขอ ปจ.บร. 48 ราย 10 ราย 20.83  

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. 48 ราย 0 ราย 0  

5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. 48 ราย 0 ราย 0  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน
18,700 

ได้รับ 
18,700 

0 0 เหลือ 18,700 

การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1.จัดทำแผนร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ เป้าหมายเกษตรกร 60 ฟาร์ม 
  1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร มาตรฐาน SL จำนวน 34 ฟาร์ม 
  1.2 เตรียมความพร้อมเกษตรกร มาตรฐาน GAP จำนวน 14 ฟาร์ม 
   - GAP ปลานิล จำนวน 11 ฟาร์ม 
   - GAP ปลาหมอไทย จำนวน 1 ฟาร์ม 
            - GAP กบ จำนวน  2 ฟาร์ม 
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6.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์(พื้นที่ดำเนินการ อำเภอหนองกี่ )(ต.เย้ยปราสาท,ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา) 
 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ 

๑ เข้าติดตามเสริมสร้างองค์ความรู้ 
เกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 
2 ครั้ง / ราย 

ปจ.บร. 15 ราย 0 0  

๒ มอบปัจจัยการผลิต ปี 63 ศพจ. 15 ราย 0 0  

๓ มอบปัจจัยการผลิต ปี 61-62 ศพจ. 22 ราย 0 0  

๔ สร้างการรับรู้เพ่ิมเติม  รับคำขอ 9 ราย ปจ.บร. 9 ราย 0 0  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน
11,300 

ได้รับ
9,000 

0 0 เหลือ 9,000 

 

7.โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) (อ.ประโคนชัย 12 ราย,      
กระสัง 12 ราย,อ.พุทไธสง 12 ราย,ลำปลายมาศ 12 ราย,อ.นางรอง 13 ราย,อ.เมืองบุรีรัมย์ 13 ราย ,         
อ.ละหานทราย 13 ราย และอ.สตึก 13 ราย) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกเกษตรกร  100 ราย ปจ.บร. 100 ราย 100 ราย 100  

๒ ส่งรายชื่อให้ ศพจ.มค. ปจ.บร. 100 ราย    0   ราย 0  

๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศพจ.มค. 100 ราย    0    ราย 0  

๔ สนับสนุน ปลา อาหารปลา มูลไก่ ศพจ.มค. 100 ราย    0   ราย 0  

5 ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. 100 ราย    0   ราย 0  

6 ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖๒  ปจ.บร. 410 ราย 0  ราย 0  
 -ผลผลิตรวมเฉลี่ย      

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
121,500 

ได้รับ 
91,500 

5,760 6.30% เหลือ 85,740 

*คัดเลือกเกษตรกร  100 ราย ปอ.ส่งรายชื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 
 
 
 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

8.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    
2 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ปจ.บร. ๕ แห่ง    
3 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. 12 ครั้ง    
 การใช้จ่ายงบประมาณ 

(กันเงินไว้ซื้อปัจจัยการผลิต 32,500.-) 
แผน 
59,300 

ได้รับ 
14,800 

960 6.49 % เหลือ 13,840 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน 
*งบปัจจัยการผลิต ปี 63 รร.ละ 10,750 บาท **งบประมาณติดตาม รร.ละ 3,920 บาท  
*งบปัจจัยการผลิต ปี 64  รร.ละ 6,500 บาท **งบประมาณติดตาม รร.ละ 3,920 บาท  

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

และส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 สำรวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร.     
2 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร.     
3 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ      

๑0.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล 

ร้อย
ละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ 
จำนวนฟาร์มเกษตรกรทีส่ำรวจแลว้ 

ปจ.บร. 
17,420 0 0  

2 จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงระบบ Fisheries 
map แล้ว 

ปจ.บร. 17,420  
ราย 

0 0  

3 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
34,900 

ได้รับ 
7,000 

0 0 เหลือ 7,000 
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การดำเนินงาน 
 1.การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ 
 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมดอายุ 
 3.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบใหม่ 
 4.ช่วงเวลาการรับขึ้นทะเบียนและขึ้นทะเบียนในระบบ 1 ก.พ. – 30 ต.ค. ของทุกปีปรับปรุง
ทะเบียนให้สัมพันธ์กับระบบสถิติกรมประมง 
 

๑1.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4 ครั้ง ปจ.บร. ๔ ครั้ง 1 ครั้ง 25  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 11,000 0 0 0  

 ๑2. สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 เป้าหมายสำรวจสถิติ ราย 1,880    

 - สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราย ๑,430    

 - สำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ราย ๔50    

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
แผน  

23,900 
ได้รับ 

12,000 
0 0 เหลือ 12,000 

*สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์และสำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง  รายงานภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖4 
แผนสำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
***อำเภอละ 60 ราย*** กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 
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๑3. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 2564 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) (หนองนา พ้ืนที่ 27 ไร่ ม.13 บ้านหลักศิลา ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์) 

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.     
๖ เตรียมแหล่งน้ำ  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร.     
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค.     
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำหลังปล่อย  ศพจ.มค.     
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร.     
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ /งบอุดหนุน แผน 175,000 ได้รับ87,500 0 0 เหลือ 87,500 

 การใช้จ่ายงบประมาณ/งบดำเนินงาน แผน 108,000 ได้รับ47,000 11,088 23.60 % เหลือ 35,912 

๑4. การควบคุมการทำการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จดทะเบียนผู้ทำการประมง ปจ.บร. 400 ราย   อำเภอละ 50 คน 
๒ จัดทำพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. 31 แห่ง   ส.ค.64 ประชุม

คณะกรรมการประมงประจำ
จังหวัด ๓ กำกับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

 
 

ปจ.บร. 35 ฟาร์ม   
๔ ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปจ.บร. ๑ ครั้ง   ของบประมาณแล้ว 
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 
แผน 3,500 ได้รับ 

1,750 
0 0 เหลือ 1,750 



~ 10 ~ 
 

๑5. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงน้ำจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)       
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง งบประมาณปี 2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี สถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ 
 

แผน/ราย 
 

ผล/ราย หมายเหตุ 
  

๑  ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 50   
๒  ประมงอำเภอสตึก 50   
๓  ประมงอำเภอนางรอง 50   
๔  ประมงอำเภอละหานทราย 50   
๕  ประมงอำเภอกระสัง 50   
๖  ประมงอำเภอลำปลายมาศ 50   
๗  ประมงอำเภอประโคนชัย 50   
๘  ประมงอำเภอพุทไธสง 50   

รวม  400   

๑6. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ มิถุนายน ๒๕๖4 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. อ่างห้วยใหญ่ บ้านม่วง ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ
มาศ พ้ืนที่ 800 ไร่ ๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร     

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

17. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖4 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     
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 18. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีพันปีหลวง  วันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖4  (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองสะแกโพรง อ.เมือง 

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

19. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖4  
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วยดำเนินการ แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ คัดเลือกพ้ืนที่ ปจ.บร. หนองซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ 

๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศพก.บร.     

๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผู้ร่วมงาน ปจ.บร.     

๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

  
20. การช่วยเหลือด้านการประมง เกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 2563 (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
จังหวัดบุรีรัมย์เกษตรด้านประมงประสบอุทกภัย พายุโซนร้อน โนอึล ๖ อำเภอ ๑๖ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน 

เกษตรกร ๑๔๔ ราย พ้ืนที่ ๑๐๙ ไร่ เงิน ๔๖๐,๕๒๕ บาท ใช้เงินทดรองราชการของอำเภอนางรอง ๔๖ ราย ๔๗ ไร่ 
เงิน ๑๙๘,๕๗๕ บาท ที่เหลือขอใช้เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ 

อำเภอ บ่อปลาเสียหาย (ไร่) เกษตรกร (ราย) วงเงินช่วยเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

ชำนิ 2.25 6 9,506.25  

แคนดง 8.75 18 36,968.75  

บ้านกรวด 1.75 4 7,393.75  

สตึก 24.25 48 102,456.25  

ลำปลายมาศ 23.00 19 97,175.00  

นางรอง 2.00 3 8,450.00 ต.ชุมแสงขอใช้เงินจังหวัด 

รวม 62.00 98 261,950.00  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๖.๑. การทบทวนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปี ๒๕๖๔ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)   

มติที่ประชุม - จังหวัดบุรีรัมย์มีเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งหมด 81 แห่ง คงเหลือ 31 แห่ง ที่ดำเนินการ  
ยังไมแ่ล้วเสร็จ เนื่องจากพ้ืนที่มีการเปลี่ยนสภาพ ไม่มีสภาพเป็นบ่อน้ำที่เป็นที่รักษาพันธุ์สัตวน้ำแล้ว 
 - ในพ้ืนที่ที่ไม่สามาถรตรวจสอบเป็นที่รักษาพันธุ์สัตวน้ำได้ ให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง ร่างหนังสือรับรองและมีผู้นำหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน) เซ็นรับรองร่วมกับประมงอำเภอในพ้ืนที่ โดยแนบ
รูปถ่ายมาพร้อมด้วย 
 ๖.๒. การข้ึนทะเบียนผู้ทำการประมงน้ำจืด ปี ๒๕๖๔ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)   

มติที่ประชุม - ให้ประมงอำเภอวางแผนดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงและแจ้งกลุ่มบริหาร
จัดการด้านการประมง 
 ๖.๓. กำหนดพ้ืนที่จัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปี ๒๕๖๔ (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)    
ถือตามแผนเดิม 

มติที่ประชุม เห็นชอบดำเนินการ 
  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 - ไม่มี -  

เลิกประชุม 13.30 น. 

  

 

 

    

(นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง) 
นักวิชาการประมง 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
 

(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


