
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานประมงจงัหวัดบุรีรัมย์ 

คร้ังที่ 2/256๔ 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 256๔ เวลา 09.00 น. 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางลัดดาวัลย์   พินศิริกุล  ประมงอำเภอลำปลายมาศ ติดราชการ 
2. นางสาวณพิชญา   ทับทิมทอง  ประมงอำเภอพุทไธสง  ติดราชการ 
3. นางสาวสิริภูรินท์   ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานธุรการ  ลาคลอด 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นายสุวรรณ  ทองล้วน เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ย้ายมา

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเดิม ประมงอำเภอ
ดอยสะเก็ด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่   

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 3.๑ ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508 (กรจ.)/1136 สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 18 มกราคม 2564 และได้ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา www.ratchakicha.soc.go.th 
 3.๒ ตามหนังสือ กรมประมง ที่ กษ 0510.2/ว119 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 แจ้ง
แนวทางการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครอง
พันธุ์สัตว์น้ำ ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ ลี้ยงตัวในวัยอ่อน ก่อนหรือหลังการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมี
ไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อนของกรมประมง 

3.๓ การคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ของกรมประมง ประจำปี ๒๕๖๔ 
3.๔ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างกีฬาเมืองบุรีรัมย์เลิศล้ำ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านประดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
3.๕ โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือน 

มีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านกระสัง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
 3.6 ประมงจังหวัดได้ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล สำหรับข้าราชการ รอบการ
ประเมินที ่1 ประจำปี 2564 แล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดของตนเองลงในระบบ DPIS กรมประมง 
 3.7 วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ คดีการทำ
การประมงในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณ
ริมฝั่งแม่น้ำมูล เลขที่...-... หมู่ที่ ๒๐ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการจับกุมของเจ้าหน้าที่ของหน่วย
ป้องกันและปรามปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ และสถานีตำรวจภูธรสตึกส่งคดีให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบพิจารณา 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 -ไม่มี- 

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

๑.การใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖4 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์) 
 แผนงบประมาณ สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖4 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564) 

ที ่ ประเภทงบประมาณ แผน โอน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ

ดำเนินการ 
๑ งบลงทุน 0 0 0 ๐ 0 
2 งบอุดหนุน 347,500 145,000 145,000 0 100 
3 งบสาธารณูปโภค 120,000 57,533 55,963.67 1,569.33 97.27 
4 งบบุคลากร 1,448,409 798,488 784,835 13,653 98.29 
5 งบดำเนินงาน 1,508,950 909,261 659,999 249,262 72.59 
 รวม 3,424,859 1,910,282 1,645,797.67 264,484.33 86.15 

http://www.ratchakicha.soc.go.th/
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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 50 ราย 100 ม.ค-มิ.ย 64 

4 
ส่งเสริมการวางแผนการตลาด 
เชื่อมโยงการตลาด กระจาย
สินค้า  

ปจ.บร. 
ศพจ.มค. 

๑ แปลง 0 0 ต.ค-ธ.ค 63 

5 ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. ๑๒ 5 41.66 ต.ค.63-ก.ย.64 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
(กันเงินไวฝ้ึกอบรม 37,500.-) 

90,000.- 
(แผน) 

43,000.- 
 (ได้รับ) 

30,430.- 
 

70.77 %  เหลือ 12,570.- 

 
๓.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖4 (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 265 ราย 74.64 ม.ค-พ.ค 64 

4 
ส่งเสริมองค์ความรู้ผู้นำเกษตรกร
เครือข่าย 

ปจ.บร. 23 ราย 17 ราย 73.91 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 
สร้างการรับรูผ้ลสำเร็จของการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช้ 

กคพ.     

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
แผน
168,750 

ได้รับ 
76,750 

75,406.- 98.25 % เหลือ 1,344.- 

 
 
 



~ 4 ~ 
 

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 

 

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 

328,998 95.36 % เหลือ 16,002 

6 การใช้จ่ายงบประมาณ  
งบอุดหนุน 172,500 บาท 

แผน 
172,500 

ได้รับ
57,500 

57,500 100 %  

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 (48 ราย)  ปจ.บร.  48 ราย 48 ราย 100  

๒ ชี้ แจ งแนะนำ  เตรี ยมความพร้ อม ปจ.บร. 48 ราย 48 ราย 100  

๓ ส่งคำขอ ปจ.บร. 48 ราย 48 ราย 100  

4 การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ศพก.บร. 48 ราย 48 ราย 100  

5 ออกใบรับรอง ศพก.บร. 48 ราย 0 ราย 0  

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน
20,700 

ได้รับ 
20,700 

980.- 4.75 เหลือ 
19,720.- 

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 1 ครั้ง / ราย 

ปจ.บร. 15 ราย 15 100  

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 

8,640 96%  เหลือ 360.- 

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 100 ราย 100  

๓ ถ่ายทอดความรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศพจ.มค. 100 ราย 25 ราย 25  

๔ สนับสนุน ปลา อาหารปลา มูลไก่ ศพจ.มค. 100 ราย 25 ราย 25  

5 ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค. 100 ราย 0  ราย 0  

6 ติดตามประเมินผล (รายเก่า) ปี ๖3  ปจ.บร. 410 ราย 0  ราย 0  
 -ผลผลิตรวมเฉลี่ย      

 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
121,500 

ได้รับ 
91,500 

49,630 54.24% เหลือ 41,870 

*คัดเลือกเกษตรกร  100 ราย ปอ.ส่งรายชื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 
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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 5 41.60  
 การใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ได้รับ 
29,600 

1,920 6.49 % เหลือ 27,680 

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. 1 1 100 มิ.ย.64 

2 ส่งอาหารสัตว์น้ำ และพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร.     
3 ติดตามให้คำแนะนำ ปจ.บร. 12 5 41.67  
 การใช้จ่ายงบประมาณ      
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๑0.โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จำนวนฟาร์มเกษตรกรทีส่ำรวจแลว้ ปจ.บร. 17,420 3200 18.21  

2 จำนวนข้อมูลที่บันทึกลงระบบ Fisheries 
map แล้ว 

ปจ.บร. 17,420  
ราย 

504 2.87  

3 จำนวนฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ำท่ีตอ่อายุ  1,304 ราย 1009 77.77  

4 การใช้จ่ายงบประมาณ แผน 
34,900 

ได้รับ 
7,000 

3,176 45.37% เหลือ 3,824 

การดำเนินงาน 
 1.การปรับปรุงข้อมูลรายได้และลูกพันธุ์ 
 2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมดอายุ 
 3.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแบบใหม่ 
 4.ช่วงเวลาการรับขึ้นทะเบียนและขึ ้นทะเบียนในระบบ 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 ได้รับ
7,000 

960.- 13.71% เหลือ 6,040 

 ๑2. สถิติการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ,กลุ่มบริหารจัดการด้านการ
ประมง) 

ที ่ กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
แผน ผล ร้อยละ 

หมายเหตุ
ดำเนินการ 

1 เป้าหมายสำรวจสถิติ ราย 1,880 0 0  

 - สำรวจสถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ราย ๑,430 0 0  

 - สำรวจสถิติประมงด้านการทำการประมง ราย ๔50 228 50.67  

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
แผน  

23,900 
ได้รับ 

23,900 
4,416 18.48% เหลือ 19,484 

*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. 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100  
๖ เตรียมแหล่งน้ำ  อาหารธรรมชาติ ปจ.บร. 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100  
๗ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลา) ศพจ.มค. 1 ครั้ง   1 ครั้ง 100  
๘ ประเมินผลผลิตแหล่งน้ำหลังปล่อย  ศพจ.มค. -    
๙ จัดตั้งกองทุน (รับสมัครสมาชิก) ปจ.บร. 1 กองทุน 1 กองทุน 100  
๑๐ ประเมินผลผลิต ศพจ.มค.     
๑๑ ประเมินการใช้ประโยชน์ ศพจ.มค.     
๑๒ ประเมินความพึงพอใจ ศพจ.มค.     
๑๓ ติดตามให้คำแนะนำ ศพจ.มค.     
 การใช้จ่ายงบประมาณ /งบอุดหนุน แผน 175,000 ได้รับ 87,500 87,500 100%  

 การใช้จ่ายงบประมาณ/งบดำเนินงาน แผน 108,000 ได้รับ 47,000 18,348 39.04 % เหลือ 28,652 

๑4. การควบคุมการทำการประมง (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) 

ที ่ กิจกรรม หน่วย
ดำเนินการ 

แผน ผล ร้อยละ หมายเหตุ
ดำเนินการ 

๑ จดทะเบียนผู้ทำการประมง ปจ.บร. 400 ราย 33 ราย  อำเภอละ 50 คน 

๒ จัดทำพิกัดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปจ.บร. 44 แห่ง 44 แห่ง 100  

๓ กำกับ ดูแล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 
 

ปจ.บร. 32 ฟาร์ม 32 ฟาร์ม 100  
๔ ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปจ.บร. ๑ ครั้ง   15 ส.ค.64  
5 ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ปจ.บร. 1 ครั้ง    5 มี.ค.64 
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 
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๑5. การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงน้ำจืด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)       
ผลการปฏิบัติงาน ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง งบประมาณปี 2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี สถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ 
 

แผน/ราย 
 

ผล/ราย หมายเหตุ 
  

๑ 
 ประมงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 50  17 มี.ค.64 -บ้านตลาดควาย ต.สะแกซำ 

25 มี.ค.64 -บ้านโนนน้ำอ้อม อ.ชำนิ 
๒  ประมงอำเภอสตึก 50  24 มี.ค.64 - หมู่ 4 ต.ประเคียบ อ.คูเมือง 
๓  ประมงอำเภอนางรอง 50  11 มี.ค.64  ต.ชุมแสง อ.นางรอง 

๔ 
 ประมงอำเภอละหานทราย 50  12 มี.ค.64 หมู่ที่ 4 ต.หนองแวง            

อ.ละหานทราย 
๕  ประมงอำเภอกระสัง 50  26 มี.ค.64 กระน็อบ อ.กระสัง 
๖ 24 ก.พ. 64 ประมงอำเภอลำปลายมาศ 50 33  เหลือ 17 ราย 
๗  ประมงอำเภอประโคนชัย 50  18 มี.ค. 64 -อ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า 
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.     
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 17. การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖4 (ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารจัดการด้าน
การประมง) 

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

เกษตรกร ๑๔๔ ราย พื้นที่ 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  

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ขออนุมัติใช้เงิน และได้ยืมเงินจากจังหวัดเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
แล้ว รอการอนุมัติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี- 

เลิกประชุม 13.30 น. 

 

 

 

    
 

(นายนพรัตน์ ทองเฟ่ือง) 
นักวิชาการประมง 

ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
 

(นางสาวกิตติยา  ประสีระเตสังข์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


