
 



 
 

 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการขบัเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันศกุรท์ี่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านกังานประมงจังหวดับุรรีัมย์ 
 

 

 

ส านกังานประมงจังหวดับุรีรัมย ์
กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดบุรีรัมย์ 
(Fisheries Co-ordinator:FC)    

ครั้งท่ี ๑/๒๕6๔ 
วันศุกร์ท่ี ๒๙  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕6๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
…………………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์   ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ 

2. นางวิระวรรณ  ระยัน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น  าบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

3. นายพงศ์เทพ  จันทรชิต ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น  าจืดมหาสารคาม 

กรรมการ 

4. นายกฤษฎา  ค าประชม   หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง 
น  าจืดเข่ือนล านางรอง บุรีรัมย์ 

กรรมการ 

5. นายธงชัย เพิ่มงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
การประมง 

กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นางสาวกิตติยา ประสีระเตสังข์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
              เป็นการประชุมครั งแรกของปีใหม ่ซึ่งอยู่ช่วงเหตุการณ์ ของการระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา
2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID -19) เป็นผลกระทบ ทั งด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ความ
ปลอดภัย ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเข้าไป
ในพื นที่เสี่ยงต่อการติดเชื อ และหน่วยงานประมงยังมีหน้าที่ส าคัญในการสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น  า
ว่าสัตว์น  าไม่ใช่พาหนะการแพร่กระจายของโรค การจัดหาสถานที่จ าหน่ายสัตว์น  า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท่ีประชุม ...รับทราบ……………..................................................................................................................  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
รายงานการประชุม ครั งที่ ๗/๒๕6๓ วันพุธที่ ๑๔  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๓   เวลา ๑๐.๐๐ 

น. ณ ที่ท าการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองน  าบ้านซับสมบูรณ์ หมูท่ี่ ๒๗ ต าบลทุง่
จังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรมัย์ ขอให้ท่านได้ตรวจและรบัรองรายงานการประชุม เอกสารแนบ ๑ )   
มติท่ีประชุม ...รับรองรายงานการประชุม......................................................................................................  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินการตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแล้ว  

มติท่ีประชุม ... (ไม่มี)……............................................................................................................................. 

 



ระเบียบวาระที่  4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๔.๑ การเดินทางมาตรวจราชการในพื นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ของนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรม
ประมงและคณะ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในทุกกิจกรรม ขอขอบคุณทุก
คนที่ได้ทุ่มเทการท างาน ร่วมกันด าเนินงานในครั งนี เป็นอย่างดีย่ิง 

๔.๒ งานกิจกรรมที่ส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงนี ถูกเลื่อนงานออกไป เพราะสถานการณ์
การระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ได้แก่ งานวันเด็ก งานกัญชงกัญชาโลก งานกาชาด งานบุรีรัมย์มาราธอน  

 ๔.๓ นโยบายของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ได้มอบนโยบาย 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ เน้นการประชาสัมพันธ์ รุก รับ ปรับ 
แก้  ค่านิยมของกระทรวงฯ มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน ในระดับของ
จังหวัด ปรับแก้จาก คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO ) เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command : SC)  

 ๔.๔ การก าหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID -19 ใน
สัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นมา
จากแพกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ท าให้ประชาชนทั่วไปไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล เป็นผลกระทบต่อห่วงโซ่
การผลิตสัตว์น  า กรมประมง จึงก าหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อลดการปนเปื้อนไวรัส COVID-19 การออกหนังสือ
รับรองการปฏิบัติตามมาตรการ ได้แก่ ๑.ฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  า ๒.สะพานปลาท่าเทียบเรือ ๓. Modern 
Trade ๔.เรือประมง (เอกสารแนบ ๒) 

 ๔.๕ การด าเนินกิจกรรมประมงในช่วงฤดูแล้ง  การงดเลี ยงปลาในเขตชลประทาน การงดเลี ยง
ปลาในกระชังพื นที่น  าน้อย การเลี ยงปลาในบ่อดินตามสภาวะปริมาณน  า 

 ๔.๖ การช่วยเหลือเกษตรกรประมงที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ 5 ข้อ 20) 

 ๔.๗ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในที่จับสัตว์น  า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี ยงสัตว์
น  าในที่จับสัตว์น  าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามข้อ ๒ (๒) แห่งกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ.๒๕๕๙ (การเลี ยงปลาในกระชัง ตารางเมตรละ ๒ บาท) แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตในแต่ละพื นที่ เพียงครั งเดียว ตั งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  

  ๔.8 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง ขอความอนุเคราะห์รับแสตมป์รูปปลากัด ไป
จ าหน่าย จังหวัด ละ 10 แผ่น ในราคา แผ่นละ 100 บาท 

  ๔.9 ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล 
“งานกาชาด และไหมบุรีรัมย์ ประจ าปี 2564” ให้กับบุคลากรในสังกัด จ านวน 3 เล่มๆ ละ 20 ฉบับๆ ละ 
100 บาท 

  ๔.10 กรมประมงได้ด าเนินการจัดท าตัวชี วัดรายบุคคล ส าหรับผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ส าหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจ าปี 2564 แล้ว 

  ๔.11 ขั นตอนการขึ นทะเบียนเกษตรกร (กลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 
(เอกสารแนบ 5 ข้อ 10) 



 - รายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพการประมงจะนัดวันชี แจง  
ให้ผู้เกี่ยวข้องอีกครั ง 
 ๔.12 งานประมงเด่นประจ าอ าเภอ เพือ่เป็นงานทีป่ระมงจังหวัดมอบหมายให้อ าเภอ เช่น 
เกษตรกรเด่น การท าการด้านประมงเด่น หรือกลุ่มเกษตรกรท ากจิกรรมด้านประมงเด่นประจ าอ าเภอ เป็นต้น 
 ๔.13 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ประจ าปงีบประมาณ 2564 (เอกสารแนบ ๓ ) 
 ๔.14 สูตรอาหารปลาเพื่อการลดต้นทุน เป็นสูตรอาหารของเกษตรกรที่คิดค้นขึ นเอง ภายใต้
ค าแนะน ากลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพการประมง สนง.ปจ.บร. ซึง่เป็น ศพก.เครือข่าย จ านวน 3 แห่ง 
สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้ 40% โดยมีการใช้หมูป่นเป็นส่วนผสมทดแทนปลาป่นและมูลโคผสมกบัร า
ละเอียด เพื่อเป็นอาหารปลา จัดเก็บตัวอย่างอาหารปลาสง่ไปวิเคราะห์ที่ กอส. กรมประมง ผลวิเคราะห์ใน
เอกสารแนบ ๔ 
มติท่ีประชุม ...รบัทราบ............................................................................ ............................................... 

ระเบียบวาระที่ 5  รายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

  ๕.๑ ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ (เอกสารแนบ ๕) 
๕.๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดมหาสารคาม (เอกสารแนบ ๖) 
๕.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าบุรีรัมย์ (เอกสารแนบ ๗) 
๕.๔ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน  าจืดเข่ือนล านางรอง บุรีรัมย์ (เอกสารแนบ ๘) 

มติท่ีประชุม ...รบัทราบ...........................................................................................................................  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 ก าหนดงานบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ทั ง ๕ ด้าน 
    ๑. การอนุรกัษ์สัตว์น  า เลือก การก าหนดเขตพื นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น  า คลองช่องแมว  
อ.นางรอง จ.บุรรีัมย ์
    ๒. การเชิดชูสถาบัน เลือก โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง 
                             ๓. การแก้ไขปัญหาประมง เลือก  
         - การใช้เครื่องมือคราดแมงดาประกอบรถไถนาเดินตามในแหล่งน  าล าจงัหัน อ.
ละหานทราย จ.บุรรีัมย ์
         - การลดต้นทุนการเลี ยงด้วยการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์น  า โดยใช้วัสดุท้องถ่ิน 
                                ๔. การส่งเสริมและพัฒนาการประมง เลือก  
                                    - โครงการสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่  
                                    - โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
                                ๕. การส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility      
: CSR ) จังหวัดบรุีรมัย์ ร่วมกับ FC บุรรีัมย์ เลือก 
        - การปล่อยพันธ์ุปลาเพื่อฟื้นฟทูรพัยากรสัตว์น  าอ่างเก็บน  าห้วยจระเข้มาก  
                                    - การปลูกต้นไมร้่วมกับชุมชน 
                                    - การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 

มติท่ีประชุม ...รบัทราบ................................................................................................... ....................... 
 

 





 



รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง 
(Fisheries Co-ordinator:FC)    

ครั้งท่ี ๗/๒๕6๓ 
วันพุธท่ี ๑๔  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๓   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ท่ีท้าการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองน้้าบ้านซับสมบูรณ์  
หมู่ท่ี ๒๗ ต้าบลทุ่งจังหัน อ้าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

………………………………………. 
 
ผู้มาประชุม 
1. นายสุริยันต์  วรรณวงษ์   ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ 

2. นางวิระวรรณ  ระยัน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น  าบุรีรัมย์ 

กรรมการ 

3. นายพงศ์เทพ  จันทรชิต ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น  าจืดมหาสารคาม 

กรรมการ 

4. นายกฤษฎา  ค าประชม   หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง 
น  าจืดเข่ือนล านางรอง บุรีรัมย์ 

กรรมการ 

5. นายธงชัย เพิ่มงาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
การประมง 

กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายบญุธง  เภาเจริญ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  

๒. นายสถิตย์ ปักกะทานัง เจ้าพนักงานประมง  

๓. น.ส.กรพรรณ ขันน  าเที่ยง ประมงอ าเภอนางรอง  

๔. นางหนูเตียน ดงหาญ กรรมการแหล่งน  า  

๕. นายศุภศิษฎี พวงเกตุ สอบต.  

๖. น.ส.กรรณิการ์ สิจิตพัฒนากูล พัฒนาการอ าเภอโนนดินแดง  

๗. นายหนูแดง ทองใบ ผู้ใหญ่บ้านซับสมบูรณ์  

๘. นายวิชัย บัตรทม กรรมการแหล่งน  า  

๙. น.ส.ดวงจันทร์ บัตรหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

๑๐. นางค าพันธ์ น้อยหมื่นไร กรรมการแหล่งน  า  

๑๑. นางเตือนใจ ผกามาศ กรรมการแหล่งน  า  

๑๒. นางเฉลิมพร ค าอุด กรรมการแหล่งน  า  

๑๓. นายฉลวย สายรุ้ง กรรมการแหล่งน  า  

เอกสารแนบ ๑ 



ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
              เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ จึงท าให้เลื่อนการจับสัตว์น  าในหนองซับสมบูรณ์ มาเป็น
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
  ท่ีประชุม...รับทราบ... 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แลว้   

มติท่ีประชุม...รับรองรายงานการประชุม................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั งที่แล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม............................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๔.๑  ค าสั่งกรมประมงที่ ๘๒๕ ตามเอกสารแนบ ๑ 
๔.๒  ค าสั่งกรมประมงที่ ๘๒๙ ตามค าสั่งแนบ ๒ 
       เสนอหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลงนามในค าสั่งให้ประมงอ าเภอเดินทางไป

ยังหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
๔.๓  ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ส านักนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ท้องถ่ิน/ชุมชนที่มีการ

รวมกลุ่มสามารถเสนอของบประมาณได้โดยตรง ส าหรับจังหวัดบุรีรัมย์โครงการที่เกี่ยวข้องด้านการประมง มี
ดังนี  

๑. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหนองน  าบ้านซับสมบูรณ์  
อ าเภอโนนสุวรรณ เสนอ ๒ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท  

๑.๑ โรงเพาะฟักสัตว์น  า วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒. โรงแปรรูปสัตว์น  า วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด(นายพงศ์เทพ จันทรชิต) 
เสนอปรับทั ง ๒ โครงการ โดยให้มีการน าพลังงานงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบลม ระบบน  า และระบบส่อง
สว่างในโรงเพาะฟักพันธ์ุสัตว์น  า ปรับขนาดรูปแบบโรงเรือน ให้เหมาะสมกับพื นที่ การปรั บโครงการใหม่ มี
วงเงินทั ง ๒ โครงการ เป็นเงินจ านวน ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าบาท   

๒. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงหว้าใต้ อ าเภอกระสัง ๒ โครงการ รวมวงเงิน
งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท  

๓. ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ศูนย์หลักประจ าอ าเภอละหานทราย เสนอโครงการ
ผลิตอาหารสัตว์ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

ท่ีประชุม...รบัทราบ.................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา  
๕.๑ อธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) ลงพื นที่ตรวจราชการในเขตพื นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก าหนดการ ดังนี  
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น  าแบบมีส่วนร่วมหนองทานตะวัน 

บ้านหว้าใต้ หมู่ที่ ๙ ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง ก าหนดการ(ร่าง)ตามเอกสารแนบ ๓ 
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น  าแบบมีส่วนร่วมหนองซับสมบูรณ์ 

บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒๗ ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ ก าหนดการ(ร่าง) ตามเอกสารแนบ ๓ 
- เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดลงจับปลา “หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ ปีที่ ๓” 

  มติที่ประชุม...รับทราบ............................................................................................................ 

เอกสารแนบ ๑/๒ 



ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
๖.๑ …เลขาอธิบดีกรมประมง (ดร.มารศรี) เดินทางมาเตรียมงานในวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม 

๒๕๖๒..................................................................................................................................................................  

ที่ประชุม...รับทราบ.................................................................................................................. 

 

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๓๐ น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธงชัย เพิ่มวาม 
 (นายธงชัย เพิ่มงาม) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

สุริยันต์ วรรณวงษ์ 
(นายสุริยันต์ วรรณวงษ์) 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

เอกสารแนบ ๑/๓ 



สรุปแผน-ผลการด าเนินงาน (ต.ค. ๒๕6๓-ม.ค. ๒๕6๔) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมหาสารคาม (จังหวัดบุรีรัมย์)  

 

      ๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ล ำดบัที ่ กจิกรรม แผน ผล ร้อยละ หมำยเหตุ 
๑ -สนับสนุนปัจจัยการ

ผลิต (ราย) 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๓ 
-เกษตรกร ปี 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

32 
 

15 
 

๒๒ 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

-ปี 63 สนับสนุนพันธ์ุปลา 
รายละ 1,5๐๐ ตัว 
-ปี 6๑-๖๒ สนับสนุนพันธ์ุ
ปลา รายละ 1,๐๐๐ ตัว 

๒ -สร้างเสริมองค์
ความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อินทรียแ์กเ่กษตรกร 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๒ 

๒๒ 
 
 
 

12 
10 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 

 
 
 

๓ -เกษตรกรยื่นขอการ
รับรอง 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ 
-เกษตรกร ปี ๒๕๖๒ 

22 
 

12 
10 

_- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

  

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 39,000 7,678 19.69 คงเหลือ 31,322 
 

 
       ๒. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมจัดระเบียบการท าการประมง 

ล าดับท่ี กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหต ุ
๑ -เผยแพร่

ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้แก่ผู้
ประกอบกจิการฯ 

18 - - -จระเข้น้้าจืด  

๒ -เฝ้าระวังคุณภาพ
น้้าทิ้งในพื้นที่ทีม่ี
การเลี้ยงสัตว์น้้า
ควบคุม 

1/๒ - - -บริเวณที่มีการเลี้ยงปลานิล
ในกระชัง แม่น้้ามูล  
อ.สตึก 
-แผนจะอยู่เดือน มี.ค.และ 
ก.ค. ๒๕๖๔ 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 12,750 1,440 11.29 คงเหลือ  11,310 
          

เอกสารแนบ ๖ 



        ๓. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 

ล ำดบัที ่ กจิกรรม แผน ผล ร้อยละ หมำยเหตุ 
๑ หนองตะลุมปุ๊ก  

อ.นางรอง (แหล่ง
น้้าปี ๒๕๖๒) 
- ประเมินผลผลิต
สัตว์น้้า และมูลค่า
สัตว์น้้าที่จบัใช้
ประโยชนจ์ากแหล่ง
น้้า 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
แผนจะอยู่ในเดือน ก.ค. 
256๔ 

๒ หนองทานตะวัน  
อ.กระสัง (แหลง่น้้า
ปี ๒๕๖๓) 
- ประเมินผลผลิต
สัตว์น้้า และมูลค่า
สัตว์น้้าที่จบัใช้
ประโยชนจ์ากแหล่ง
น้้า 
-ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้า  

 
 
 

1 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
แผนจะอยู่ในเดือน เม.ย. 
256๔ 
 
 
 
แผนจะอยู่ในเดือน เม.ย. 
256๔ 

๓ หนองนา  
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 
(แหลง่น้้าปี ๒๕๖๔) 
-อนุบาลหรือเลี้ยง
ปลาเพื่อจ้าหน่าย
เป็นรายได ้
-ประเมินผลผลิต 
สัตว์น้้าก่อนปล่อย  
-ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้า 
-ประเมินผลผลิต
สัตว์น้้า และมูลค่า
สัตว์น้้าที่จบัใช้
ประโยชนจ์ากแหล่ง
น้้า 

 
 
 

๑ 
 
 

๓ 
 

80,000 
๑ 

 
 
 
- 
 
 

๑ 
 

๘๐,๒๒๐ 
- 

 
 
 

- 
 
 
๓๓.๓๓ 

 
๑๐๐.๒๘ 

- 

 
 
 
 
 
 
 

การใช้จา่ยงบประมาณ (บาท) 84,500 51,108 60.48 คงเหลือ 33,392 
         
 
 

เอกสารแนบ ๖/๒ 



     ๔. กิจกรรมระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 
ล าดับท่ี กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหต ุ

๑ -ถ่ายทอด
ความรู้ให้
เกษตรกร 

๕๐ ๕๐ ๑๐๐ พื้นที่ด้าเนินการ 
อ.หนองหงส ์

๒ -สนับสนุน 
จุลินทรีย์  
ปม.๑ 

๕๐ ๕๐ ๑๐๐  

๓ -ติดตามและ
ประเมินผล 

๑๒ ๓ ๒5 -ทุกเดือนๆละ ๑ ครั้ง 

การใช้จา่ยงบประมาณ (บาท) 25,000 6.778 27.11 คงเหลือ 18,222 
 
     ๕. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 

ล าดับท่ี กิจกรรม แผน ผล ร้อยละ หมายเหต ุ
๑ -แนะน้าถ่ายทอด

ความรู้ ครั้งที ่1 
100 - -  

๒ -แนะน้าถ่ายทอด
ความรู้ ครั้งที่ ๒ 

100 - -  

๓ -สนับสนุนปัจจัย
การผลิต 

100 - - -สนับสนุนพันธ์ุปลา 
1,600 ตัว/ราย 
และปัจจัยการผลิต 

การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 138,000 65,417.41 47.40 คงเหลือ 
72,582.59 
 

       
……………………………………………………………………….. 

เอกสารแนบ ๖/๓ 



เอกสารแนบ ๒



เอกสารแนบ ๒/๒



เอกสารแนบ ๒/๓



เอกสารแนบ ๒/๔



เอกสารแนบ ๒/๕



เอกสารแนบ ๒/๖



เอกสารแนบ ๒/๗



เอกสารแนบ ๒/๘



เอกสารแนบ ๒/๙



เอกสารแนบ ๒/๑๐



เอกสารแนบ ๒/๑๑



เอกสารแนบ ๒/๑๒



เอกสารแนบ ๒/๑๓



เอกสารแนบ ๓/๑



เอกสารแนบ ๓/๒



เอกสารแนบ ๓/๓



 

เอกสารแนบ ๔ 



 
 

แผน-ผลการปฏิบัติงาน ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑.การใช้จา่ยงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
 แผนงบประมาณ ส านักงานประมงจังหวัดบุรรีัมย์ ปี ๒๕๖4 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564) 

ท่ี ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ

ด าเนินการ 
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 งบด าเนินงาน 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 

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

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ด าเนินการ 

1 ประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
(หลงัด าเนินการ) 

ปจ.บร. ก.ค.64   ก.ค-ส.ค 64 

2 ผู้จัดการแปลงเข้าไปถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกร 

ปจ.บร. ๕๐ ราย   ม.ค-มี.ค.64 

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

4 
ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เช่ือมโยงการตลาด กระจายสินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง 1 100 ต.ค-ธ.ค 63 

5 ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มค. ๑๒ 3 25 ต.ค.63-ก.ย.64 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
(กันเงินไว้ฝึกอบรม 37,500.-) 

90,000.- 
(แผน) 

43,000.- 
 (ได้รับ) 

8,676 
 

20.18 
% 

 เหลือ  
34,324.- 

 
๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖3 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ หมายเหต ุ

1 
คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายรายเก่า ปี 
๖๐-๖๒  

ปจ.บร. 355 ราย 355 ราย 100  

2 คัดเลือกผู้น าเกษตรกรเครอืข่าย  ปจ.บร. 23 ราย 23 ราย 100  

๓ 
ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกร
เครือข่าย  

ปจ.บร. 355 ราย   
ม.ค-พ.ค 
64 

4 ส่งเสริมองค์ความรู้ผู้น าเกษตรกร ปจ.บร. 23 ราย   ม.ค-พ.ค 

เอกสารแนบ ๕ 
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เครือข่าย 64 

5 
สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น  าพรอ้มอาหารสัตว์
น  า 

ปจ.บร.
ศพก.บร. 

355 ราย   
มิ.ย.-ส.ค.
64 

6 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม 

ปจ.บร. 23 ครั ง   ก.พ.-ส.ค.64 

7 
สร้างการรับรู้ผลส าเร็จของการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

กคพ.     

 
การใช้จ่ายงบประมาณ (กันเงินไว้ฝึกอบรม
71,260.-) 

แผน
168,750 

ได้รับ 
76,750 

3,120.- 4.07 % เหลือ 
73,630.- 

 
๔.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก 
(งบอุดหนุน)  2,500 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

0 แห่ง 

 

0  

๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง หลักสูตร ศูนย์
หลัก ด าเนินงาน 2,000 บาท 6 หลกัสูตร 

ปจ.บร. 23 แห่ง 

 

0 แห่ง 

 

0  

๓ พัฒนาศูนย์ ศพก.เครอืข่าย ปี 6๓ รายใหม่ 
(งบอุดหนุน) 5,000 บาท 

ปจ.บร. 23 แห่ง     0 แห่ง 0  

๔ พัฒนาศูนย์ ศพก.เครอืข่าย ด าเนินงาน 2,000 บาท 
ด้านประมง  ปี ๖๐-63 รายเก่า 

ปจ.บร. 138 แห่ง 0  แห่ง 0  

5 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบด าเนินงาน 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 

  เหลือ 
57,500 

๕.โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง  
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย (GAP) 14 ฟาร์ม (Safety Level) 34 ฟาร์ม พ้ืนท่ีด าเนินการ GAP อ.สตึก 8 
ฟาร์ม อ.ล าปลายมาศ 1 ฟาร์ม อ.พุทไธสง 2 ฟาร์ม อ.แคนดง 1 ฟาร์ม อ.ช านิ 1 พ้ืนท่ีด าเนินการ SL อ.กระสัง 
12 ฟาร์ม อ.ประโคนชัย 12 ฟาร์ม อ.ล าปลายมาศ 10 ฟาร์ม รวม 48 ฟารม์ 

ท่ี กิจกรรม หน่วยงาน แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ด าเนินการ 

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

๒ ชี แจ งแนะน า  เ ตรี ยมความพร้ อ ม ปจ.บร. 48 ราย 10 ราย 20.83  

๓ ส่งค าขอ ปจ.บร. 48 ราย 10 ราย 20.83  

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. 48 ราย 0 ราย 0  

เอกสารแนบ ๕/๒ 
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5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. 48 ราย 0 ราย 0  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน
18,700 

ได้รับ 
18,700 

0 0 เหลือ 18,700 

การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 1.จัดท าแผนร่วมกบัศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าบรุีรัมย์ เป้าหมายเกษตรกร 60 ฟาร์ม 
  1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร มาตรฐาน SL จ านวน 34 ฟาร์ม 
  1.2 เตรียมความพร้อมเกษตรกร มาตรฐาน GAP จ านวน 14 ฟาร์ม 
   - GAP ปลานิล จ านวน 11 ฟาร์ม 
   - GAP ปลาหมอไทย จ านวน 1 ฟาร์ม 
            - GAP กบ จ านวน  2 ฟาร์ม 

6.โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พ้ืนท่ีด าเนินการ อ าเภอหนองกี่ )(ต.เย้ยปราสาท,ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา) 
 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหต ุ

๑ เข้าติดตามเสริมสร้างองค์ความรู้ 
เกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
2 ครั ง / ราย 

ปจ.บร. 15 ราย 0 0  

๒ มอบปจัจัยการผลิต ป ี63 ศพจ. 15 ราย 0 0 1500ตัว/
ราย ๓ มอบปจัจัยการผลิต ป ี61-62 ศพจ. 22 ราย  0 1,000 ตัว/
ราย ๔ สร้างการรับรู้เพิม่เตมิ  รับค าขอ 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,ล าปลายมาศ 12 ราย,อ.นางรอง 13 ราย,อ.เมืองบุรีรัมย์ 13 ราย ,         
อ.ละหานทราย 13 ราย และอ.สตึก 13 ราย) (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ด าเนินการ 

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

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

๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี ยงสัตว์น  า ศพจ.มค. 100 ราย    0    ราย 0  

๔ สนับสนุน ปลา อาหารปลา มลูไก ่ ศพจ.มค. 100 ราย    0   ราย 0 ปลา.....ตัว,อาหาร 2 
ถุง,ขี ไก่1 ถุง/ราย 

5 ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มค. 100 ราย    0   ราย 0  

เอกสารแนบ ๕/๓ 
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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.ส่งรายช่ือวันที่ 31 ธ.ค.63 
 
8.โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (ผูร้ับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและสง่เสรมิอาชีพการประมง) 

พื นที่ประมงโรงเรียน ๕ แห่ง 
๑. โรงเรียนบ้านโคกสงู   หมูที่ ๓   ต าบลศรีภูมิ    อ าเภอกระสงั   

 ๒. โรงเรียนวัดฤาษีสถิต    หมู่ที่ ๑๑   ต าบลดอนกอก    อ าเภอนาโพธ์ิ   
 ๓. โรงเรียนวัดสระทอง    หมู่ที่ ๑๒   ต าบลบ้านคู    อ าเภอนาโพธ์ิ   
 ๔. โรงเรียน ตชด.เฉลมิพระเกียรติฯหมู่ที่ ๖   ต าบลละหานทราย   อ าเภอละหานทราย   
 ๕. ศกร.ตชด. ทรัพย์ทรายทอง  หมู่ที่ ๑๖  ต าบลโคกมะม่วง  อ าเภอปะค า  
 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ

ด าเนินการ 
๑ ส ารวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร. ๕ แห่ง    
2 ส่งอาหารสัตว์น  า และปจัจัยการผลิต ปจ.บร. ๕ แห่ง    
3 ติดตามให้ค าแนะน า ปจ.บร. 12 ครั ง    
 การใช้จ่ายงบประมาณ 

(กันเงินไว้ซื อปจัจัยการผลิต 32,500.-) 
แผน 
59,300 

ได้รับ 
14,800 

960 6.49 % เหลือ 13,840 

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

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

และสง่เสรมิอาชีพการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วยด าเนนิการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

1 ส ารวจความต้องการของโรงเรียน ปจ.บร.     
2 ส่งอาหารสัตว์น  า และพันธ์ุสัตว์น  า ปจ.บร.     
3 ติดตามให้ค าแนะน า ปจ.บร.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ      

 

 

เอกสารแนบ ๕/๔ 
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๑0.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล 

ร้อย
ละ 

หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ 
จ านวนฟาร์มเกษตรกรที่ส ารวจแล้ว 

ปจ.บร. 
17,420 0 0  

2 จ านวนข้อมูลที่บันทึกลงระบบ Fisheries 
map แล้ว 

ปจ.บร. 17,420  
ราย 

0 0  

3 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
34,900 

ได้รับ 
7,000 

0 0 เหลือ 7,000 

 
การด าเนินงาน 
 1.การปรบัปรุงข้อมลูรายได้และลกูพันธ์ุ 
 2. การปรับปรงุข้อมลูทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลี ยงสัตว์น  าหมดอายุ 
 3.ขึ นทะเบียนเกษตรกรแบบใหม ่
 4.ช่วงเวลาการรับขึ นทะเบียนและขึ นทะเบียนในระบบ 1 ก.พ. – 30 ต.ค. ของทุกปีปรับปรงุ
ทะเบียนใหส้ัมพันธ์กับระบบสถิติกรมประมง 

๑1.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีฯ (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพฒันาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4 ครั ง ปจ.บร. ๔ ครั ง 1 ครั ง 25  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 11,000 0 0 0  

 ๑2. สถิติการประมง (ผู้รบัผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและสง่เสรมิอาชีพการประมง ,กลุ่มบรหิารจัดการด้านการ
ประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหต ุ

1 เป้าหมายส ารวจสถิติ ราย 1,880    

 - ส ารวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ราย ๑,430    

 - ส ารวจสถิติประมงด้านการท าการประมง ราย ๔50    
 การใช้จ่ายงบประมาณ  

แผน  
23,900 

ได้รับ 
12,000 

0 0 เหลือ 12,000 

*ส ารวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี ยงสัตว์และส ารวจสถิตปิระมงด้านการท าการประมง รายงานภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ก าหนดแล้วเสรจ็ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖4 
แผนส ารวจสถิตปิระมงด้านการท าการประมง กลุ่มบรหิารจดัการด้านการประมง 
***อ าเภอละ 60 ราย*** ก าหนดแล้วเสรจ็ภายในเดือนมิถนุายน 2564 

เอกสารแนบ ๕/๕ 
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๑3. โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 2564 (ผูร้ับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) (หนองนา พื นที่ 27 ไร่ ม.13 บ้านหลักศิลา ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรรีัมย์) 

ท่ี กิจกรรม 
หน่วย

ด าเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกแหลง่น  า ( ๑ แห่ง) ปจ.บร. ๑ แห่ง ๑ แห่ง 100  
๒ ประชาคมรับฟงัความคิดเห็นราษฎร ปจ.บร. ๑ ครั ง ๑ ครั ง 100  
๓ จัดตั งคณะกรรมการหมู่บ้านบรหิารแหลง่น  า ปจ.บร. 1 คณะ 1 คณะ 100  
๔ ประชุมคณะกรรมการแหลง่น  า ปจ.บร. ๑ ครั ง ๑ ครั ง 100  
๕ ประเมินผลผลิตแหลง่น  าก่อนปล่อย ศพจ.มค.     
๖ เตรียมแหลง่น  า  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร.     
๗ สนับสนุนปจัจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค.     
๘ ประเมินผลผลิตแหลง่น  าหลังปลอ่ย  ศพจ.มค.     
๙ จัดตั งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร.     
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้ค าแนะน า ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ /งบอุดหนุน แผน 175,000 ได้รับ87,500 0 0 เหลือ 87,500 

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

๑4. การควบคุมการท าการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการดา้นการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วย
ด าเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ จดทะเบียนผู้ท าการประมง ปจ.บร. 400 ราย   อ าเภอละ 50 คน 
๒ จัดท าพิกัดเขตพื นที่รกัษาพันธ์ุสัตว์น  า ปจ.บร. 31 แห่ง   ส.ค.64 ประชุม

คณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัด ๓ ก ากับ ดูแล การเพาะเลี ยงสัตว์น  าควบคุม 

 
 

ปจ.บร. 35 ฟาร์ม   
๔ ประชุมคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ปจ.บร. ๑ ครั ง   ของบประมาณแล้ว 
5 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ปจ.บร.     
6 การสร้างเครือข่าย ปจ.บร.     
7 การตรวจปราบปราม นปป.บร     
8 การด าเนินคดีกบัผู้กระท าผิด ปจ.บร.     
9 การรายงานผลคด ี นปป.บร     
10 ข้อร้องเรียน นปป.บร     

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 3,500 ได้รับ 
1,750 

0 0 เหลือ 1,750 

 

เอกสารแนบ ๕/๖ 
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๑5. การขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมงน้ าจืด (กลุ่มบรหิารจัดการด้านการประมง)       
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง งบประมาณปี 2564 ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  

ครั้งท่ี วัน เดือน ปี สถานท่ีรับขึ้นทะเบียนฯ 
 

แผน/ราย 
 

ผล/ราย หมายเหต ุ
  

๑  ประมงอ าเภอเมืองบรุีรมัย ์ 50   
๒  ประมงอ าเภอสตึก 50   
๓  ประมงอ าเภอนางรอง 50   
๔  ประมงอ าเภอละหานทราย 50   
๕  ประมงอ าเภอกระสัง 50   
๖  ประมงอ าเภอล าปลายมาศ 50   
๗  ประมงอ าเภอประโคนชัย 50   
๘  ประมงอ าเภอพุทไธสง 50   

รวม  400   

๑6. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่....มิถุนายน ๒๕๖4 (ผู้รบัผิดชอบ : กลุ่มบรหิารจัดการด้านการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกพื นที ่ ปจ.บร. อ่างห้วยใหญ่ บ้านม่วง ต.โคกล่าม อ.ล าปลายมาศ
มาศ พื นที่ 800 ไร่ ๒ ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ศพก.บร     

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

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

17. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสริิสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖4 (ผู้รบัผิดชอบ : กลุ่มบรหิารจัดการด้านการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหต ุ

๑ คัดเลือกพื นที ่ ปจ.บร. หนองกระทิง อ.ล าปลายมาศ 

๒ ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ศพก.บร     
๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผูร้่วมงาน ปจ.บร.     
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

เอกสารแนบ ๕/๗ 
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  18. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีพันปีหลวง  วันจันทร์ที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖4  (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกพื นที ่ ปจ.บร. หนองสะแกโพรง อ.เมือง 

๒ ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ศพก.บร     
๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผูร้่วมงาน ปจ.บร.     
๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

19. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเน่ืองในวันประมงแห่งชาติ ปี ๒๕๖4  
(กลุม่บริหารจัดการด้านการประมง) 

ท่ี กิจกรรม หน่วยด าเนินการ แผน ผล ร้อยละ 
หมายเหตุ
ด าเนินการ 

๑ คัดเลือกพื นที ่ ปจ.บร. หนองซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ 

๒ ผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ศพก.บร.     

๓ จัดเตรียมสถานที่  มวลชน ผูร้่วมงาน ปจ.บร.     

๔ ประสานงาน  พิธีการ ปจ.บร.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ ปจ.บร.     

  
20. การช่วยเหลือด้านการประมง เกษตรกรผู้ประสบภัย ปี 2563 (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 
จังหวัดบุรรีัมย์เกษตรด้านประมงประสบอทุกภัย พายุโซนร้อน โนอึล ๖ อ าเภอ ๑๖ ต าบล ๓๗ หมู่บ้าน 

เกษตรกร ๑๔๔ ราย พื นที่ ๑๐๙ ไร่ เงิน ๔๖๐,๕๒๕ บาท ใช้เงินทดรองราชการของอ าเภอนางรอง ๔๖ ราย ๔๗ ไร่ เงิน 
๑๙๘,๕๗๕ บาท ที่เหลือขอใช้เงินทดรองราชการในอ านาจผูว่้าราชการจังหวัด ดังนี  

 

อ าเภอ บ่อปลาเสียหาย (ไร)่ เกษตรกร (ราย) วงเงินช่วยเหลือ (บาท) หมายเหต ุ

ช านิ 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  

ล าปลายมาศ 23.00 19 97,175.00  

นางรอง 2.00 3 8,450.00 ต.ชุมแสงขอใช้เงินจังหวัด 

รวม 62.00 98 261,950.00  
  

เอกสารแนบ ๕/๘ 



หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ ได้รับ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) รัอยละ
1. พัฒนาและผลิตสัตว์น ้าพันธ์ุดี 1,008,725 921,200.00 91.32
  1.1 ผลิตสัตว์น ้าพันธ์ุหลัก พันธ์ุขยาย ตัว 112,000 64,000 57.14
     1.1.1 ผลิตสัตว์น ้าพันธ์ุหลัก ตัว 2,300 0 0.00
     1.1.2 ผลิตพ่อแม่พันธ์ุขยาย ตัว 109,700 64,000 58.34
2. เพ่ิมผลผลิตสัตว์น ้า 315,000 215,087.00 68.28
  2.1 ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น ้า ตัว 3,000,000 460,000 15.33
3. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

  3.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น ้าตาม
หลักพันธุศาสตร์

ฟาร์ม 8 0 0.00 31,000 23,222.00 74.91

     3.1.1 ฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น ้าตรวจติดตาม ฟาร์ม 3 0 0.00
     3.1.2 ฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น ้าท่ีจะหมดอายุ ฟาร์ม 4 0 0.00
     3.1.3 ฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น ้าใหม่ ฟาร์ม 1 0 0.00

  3.2 ตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผลิตพันธ์ุสัตว์น ้าตาม
หลักพันธุศาสตร์ของกรมประมง

ฟาร์ม 5 0 0.00

     3.2.1 หน่วยผลิตพันธ์ุสัตว์น ้าตรวจติดตาม ฟาร์ม 3 0 0.00
     3.2.2 หน่วยผลิตพันธ์ุสัตว์น ้าท่ีจะหมดอายุ ฟาร์ม 2 0 0.00
  3.3 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ฟาร์ม 205 112 54.63 74,100 52,656.00 71.06
     3.3.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเน่ืองในปี 2564ฟาร์ม 92 50 54.35
        3.3.1.1 Safety level ฟาร์ม 91 50 54.95
        3.3.1.2 GAP กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟิช ฟาร์ม 1 0 0.00
     3.3.2 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ ปี 25634 ฟาร์ม 48 40 83.33
        3.3.2.1 Safety level ฟาร์ม 34 40 117.65
        3.3.2.2 GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 11 0 0.00
        3.3.2.3 ปลาน ้าจืดอ่ืนๆ ฟาร์ม 1 0 0.00
        3.3.2.4 GAP กบ ฟาร์ม 2 0 0.00
      3.3.3 ตรวจติดตามฟาร์มเดิมท่ีได้รับรองในปี 2562-2563ฟาร์ม 65 22 33.85
        3.3.3.1 Safety level ฟาร์ม 39 22 56.41
        3.3.3.2 GAP ปลานิล (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 1 0 0.00
        3.3.3.3 GAP ปลาน ้าจืดอ่ืนๆ ฟาร์ม 25 0 0.00
      3.3.4 ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี ยง ตัวอย่าง 310 100 32.26 4,800 0.00 0.00
4. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 187,500 65,660.00 35.02
   4.1 สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น ้าเกษตรกร ราย 355 0 0.00
   4.2 จ้านวนพันธ์ุสัตว์น ้า ตัว 710,000 0 0.00

                                                           สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564                       เอกสารแนบ ๗
 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าบุรีรัมย์

กิจกรรม/โครงการ
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (งบด าเนินงาน)



เอกสารแนบ ๗/๒

หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ ได้รับ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) รัอยละ
กิจกรรม/โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (งบด าเนินงาน)

5. โครงการส่งเสริมและสาธิตการเลี ยงปลาในเขตพื นท่ี
อ้าเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์

162,600 118,912.00 73.13

  5.1 ผลิตพันธ์ุสัตว์น ้าจืด ตัว 800,000 280,000 35.00
      5.1.1 ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้า ตัว 345,000 250,000 72.46
      5.1.2 แจกพันธ์ุสัตว์น ้า ตัว 455,000 30,000 6.59
  5.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ราย 100 10 10.00
  5.3 ประมงโรงเรียน แห่ง 2 0 0.00
  5.4 อบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ราย 25 0 0.00
6. โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น ้าจืดของไทย 47,000 32,319.00 68.76
   6.1 ผลิต/ปล่อยพันธ์ุสัตว์น ้า ตัว 1,000,000 246,000 24.60

7. วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงเพ่ือสร้าง
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ

   7.1 การปรับปรุงพันธ์ุปลาตะเพียนขาวสายพันธ์ุแม่น ้าโขง
 โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ จ้านวน 2 รุ่น

ร้อยละ 100 25 25.00 29,800 0.00 0.00

   7.2 การปรับปรุงพันธ์ุลักษณะการเจริญเติบโต รูปร่าง 
และอัตรารอดตายของปลาช่อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตเชิงพาณิชย์

ร้อยละ 100 9 9.00 78,480 0.00 0.00

8. โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้ง 
และพันธ์ุสัตว์น ้าอ่ืนๆ

500,000 182,148.00 36.43

   7.1 รายได้จากการจ้าหน่ายสัตว์น ้า บาท 1,200,000 207,640.00 17.30

   7.2 จ้านวนสัตว์น ้าท่ีจ้าหน่าย ตัว 3,431,500 739,725.00 21.56

รวม (ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียนฯ) 1,939,005 1,429,056 73.70
รวมทุกกิจกรรม 2,439,005 1,611,204 66.06



เอกสารแนบ ๘ 
 

แผน-ผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืดเขื่อนล้านางรอง (บุรีรัมย์) 

1.1 แผนการปฏิบัติงานหน่วยฯ/ผลการปฏิบัติงาน (งบด าเนินงาน)  
 

 
งบประมาณที่

ได้รับโอน 
แผน ผล หมายเหต ุ

อ านวยการ 10,000    

ควบคุมการท าประมงพื้นที่แหล่งน้ าจืด 
 

120,000 
(- มีนาคม) 

 

8 ครั้ง 
(- มีนาคม) 

 

9 ครั้ง 
 
 

 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  
30,000 

(ไตรมาศ 2) 
1 ชุมชน ข้ันตอน 3  

งบประมาณ 
60,000  

ร่วมช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (ควบคุมร่วม ชปพ.) 

16,000 
(ไตรมาศ 2) 

2 ครั้ง - 
งบประมาณ

8,000 

แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU) 
30,000 
(มีนาคม) 

2 ครั้ง 
(มีนาคม) 

3 ครั้ง 
(มกราคม) 

งบประมาณ  
30,000 

 
3.1 ผลคดี ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม-25 ธันวาคม 2563) 

 
ประเภทเครื่องมอื คด ี ราย พื้นที่ (จังหวัด) 

ใช้กระแสไฟฟ้า 1 1 บุรรีัมย์ 1 คดี/1 ราย 

โพงพาง,จิบ,ลี่ 6 1 
สุรินทร์ 2 คด/ี1 ราย  
บุรรีัมย์ 4 คดี  

ลอบพับได้หรือไอ้โง่ 1 - บุรรีัมย์ (คลองล ามาศ) 

กางกั้นทางเดินสัตว์น้ า 2 - บุรรีัมย์ 2 คด ี

อวนลาก,อวนล้อม,ล้อมแล้วลาก 1 - สุรินทร์ 1 คดี(ท่าตูม) 

รวม 11 2  

  
การปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2564 หน่วยป้องกันฯ เขื่อนล้านางรอง (บุรีรัมย์) 

 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ าจืดเข่ือนล านางรอง (บรุีรมัย์) เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณืของการเดินทางข้ามจงัหวัด 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และหลังเทศกาลปีใหม่ โดยได้เช็คจ านวนผู้ติดเช้ือที่เดินทางมาจากพื้นทีสุ่่มเสี่ยง และ Timeline 
ของผู้ติดเช้ือในพื้นที่และใกลเ้คียง โดยมีมาตรการ ดังนี ้

- คัดกรองคนเข้าออกพื้นทีห่น่วยฯ พร้อมปิดป้ายหน้าหน่วยฯมิให้บุคคลภายนอกเข้าโดย
มิได้รับอนญุาต ,เว้นระยะห่าง ,สวมหน้ากากอนามัย,หากมาจากพื้นเสี่ยงขอดูใบอนุญาต
เดินทางออกนอกพื้นที ่

- จัดเตรียม ก๊อกน้ าล้างมอืแบบเยียบลดการสมัผสั 



- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอรส์ าหรบัผูม้าติดต่อราชการ 

       
 

กิจกรรมควบคุมการท้าประมง  

วันที่ 4-6 มกราคม 2564 แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายพื้นที่แม่น้ ามูล อ.ท่าตมู อ.รัตนะบุรี อ.แคนดง      
อ.ชุมพลบุรี ทัง้พื้นที่ จ.สรุินทร์และจังหวัดบุรรีัมย์  

 ผลการปฏิบัติงาน  

1. รื้อท าลายเครือ่งมอืกางกั้นทางเดินสัตว์น้ าประกอบถ ุงโพงพางมุ้งเขียว 4 จุด ส่ง สภ.แคนดง จ.บรุีรมัย ์
2. ตรวจยึดเครือ่งมอือวนลากทับตลิ่งพื้นที่แม่น้ ามลู ส่ง สภ.ท่าตูม จ.สรุินทร์ 

วันที่ 11 มกราคม 2564 ควบคุมการท าประมงพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ประโคนชัย อ.เมือง จ.บรุีรมัย์  

 ผลการปฏิบัติงาน 

1. ช้ืแจงประชาสัมพันธ์กฎหมายประมงทีเ่กี่ยวข้องกบัพี่น้องชาวประมงพื้นที่คลองล ามาศ ร่วมกบัประมงอ าเภอ
ประโคนชัยและผู้น าชุมชน 

2. ตรวจยึดเครือ่งมอืลอบพบัได้หรอืไอ้โง่ จ านวน 3 ชุด น าของกลาง สง่ สภ.เฉลิมพระกียรติ 

วันที่ 21-23 มกราคม 2564 ควบคุมการท าประมงพื้นที่แม่น้ ามูลและล าน้ าสาขา  

 ผลการปฏิบัติงาน 

1. ควบคุมการท าประมงผิดกฎหมายพื้นที่แม่น้ ามลูช่วงเวลากลางคืน  
2. รื้อท าลายเครือ่งมอือวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ า พื้นที่แม่น้ ามลู น าของกลางสง่พนักงานสอบสวน สภ.แคนดง 

จ.บรุีรมัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ ๘/๒ 



ภาพกิจกรรมควบคุมฯ 

     

     

     
 

 

 

 
 

เอกสารแนบ ๘/๓ 



กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมงในเขตพื นท่ีแหล่งน ้าจืด 
 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หน่วยฯได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ชุมชนเสริมสร้างปงีบฯ 64 และ 2 ติดตามชุมชนเสริมสร้างฯ (เดิม) ตั้งแต่ ปี 60-63 เพื่อ
ความต่อเนื่องและเป็นขวัญและก าลังใจให้กบัชุมชนและสานต่อโครงการอย่างตอ่เนื่อง 
 
วันที่ 7 มกราคม 2564 ประชุมช้ีแจงโครงการและคัดเลือชุมชนประมง พื้นที่อ่างเกบ็น้ าล าจังหัน ต าบลหนองแวง อ.
ละหารทราย จ.บรุรีัมย์  
 ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการฯ ร่วมกับประมงอ าเภอและผู้น าชุมชน  
2. ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมง รวมทั้งสรปุปญัหาด้านการท าประมงอ่างฯล าจงัหัน 
3. จัดต้ังคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน ภายใต้ช่ือ “กลุม่อนุรกัษ์ล าจงัหัน” 
4. ก าหนดระเบียบขององค์กรชุมชนและก าหนดกติกาของชุมชนประมงทอ้งถ่ิน 
5. จัดท าแผนการบรหิารจัดการของชุมชนประมง 
6. เสนอข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน และไดร้ับการข้ึนทะเบียน “กลุ่มอนุรักษ์ล าจงัหัน”               

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 
 

วันที่ 11-12 มกราคม 2564 ร่วมกับชุมชนประมงท้องถ่ิน “กลุ่มอนรุักษ์ล าจังหัน” ด าเนินการตามแผนของชุมชน 
โดยชุมชนระดมทุนเพื่อจักท าศูนย์ประสานงานและประชาสมัพันธ์มาตรการอนุรกัษ์พันธ์สัตว์น้ า  
 

ภาพกิจกรรมเสริมสร้างฯ เดือน มกราคม 2564 
 

   
 

   

เอกสารแนบ ๘/๔ 



   
 

   
 

ภาพการติดตามผลผลิตสัตว์น ้าร่วมกับชุมชนประมงอ้าปึล จังหวัดสุรินทร์ (เดือนมกราคม 2564) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๘/๕ 



    
 

รายงานสถานะการใช้จา่ยงบประมาณ ปี ๒๕๖๔  

งบประมาณปี ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  -  15 มกราคม ๒๕๖4)  

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน ้าจืดเขื่อนล้านางรอง (บุรีรัมย์) 
(งบด้าเนินงาน) 

 

รายการ งบที่ได้รบั การเบิกจ่ายสะสม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

คงเหลือ 
หมาย
เหต ุ

๑.กิจกรรม:จัดระเบียบการท้าประมง           

 ๑.๑ อ านวยการ 
   

14,000.00  
         

4,998.00  
35.70       9,002.00    

 ๑.๒ การควบคุมเฝ้าระวังการท าการประมงพื้นที่
น่านน้ าภายใน 

  
120,000.00  

       
94,914.40  

46.28 25,085.60   

 ๑.๓ จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน               -                      -    #DIV/0!                 -      
๑.๔ เสริมสร้างการมสี่วนร่วมชุมชนประมงในเขต
น่านน้ าภายใน 

30,000.00    
       

11,468.00    
38.22 18,532.00      

- ควบคุมการท าประมงร่วม (ชปพ.ประมง) 16,000.00    - 100 16,000.00  

๑.๕ ซ่อมรถยนต+์จัดซื้ออะไหลเ่รือ                              -    #DIV/0!                 -      

๑.๖ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู               -                        -      

๑.๗  ยุวประมง               -                      -    #DIV/0!                 -      

รวมเป็นเงินทั งสิ น 
          
180,000  

             
111,380.40 

61.878 68,619.60  รวม  

 

 

เอกสารแนบ ๘/๖ 


